
Veel belangstelling bij reünieconcert Concordia
Afgelopen zaterdag vierde brassband Concordia haar 90-jarig jubileum met een reünie en een concer t in Het Lichtbaken aan de Marconistraat.  
‘s Middags was er volop gelegenheid om herinneringen op te halen en werd er druk gerepeteerd. ‘s Avonds waren er optredens van het reünieor-
kest, het jeugdorkest en slagwerker Ido Gerard Kempenaar. Kor tom het was een zeer geslaagde middag en avond. 

Historie
De rondweg zou een oplossing moe-
ten vormen voor problemen met be-
trekking tot bereikbaarheid, leefbaar-
heid en verkeers(on)veiligheid. Daar-
naast zou de rondweg nieuwe kansen 
kunnen bieden voor de ontsluiting en 
ontwikkeling van bedrijventerrein De 
Swadde en mogelijk toekomstige 
woongebieden aan de oostzijde van 
Buitenpost. De evaluatie van de rond-
weg startte begin 2013. Om in beeld 
te krijgen of de aanleg van de rond-
weg ook heeft gebracht wat ermee 
werd beoogd, kwamen de volgende 
vragen naar voren:
- In hoeverre zijn de primaire doe-

len gehaald?
- Kloppen de beoogde effecten op 

de omgeving?
- Zijn de voorgestelde verzachten-

de maatregelen doeltreffend?
- Zijn er onvoorziene neveneffecten 

waar te nemen?
- Zijn er aanvullende maatregelen 

nodig en zo ja, welke?
- Is aanvullend onderzoek nodig? 

Kernboodschap 
Met de aanleg van de rondweg 
werd een aantal doelen en effecten 
nagestreefd. De kerndoelen waren 
het verbeteren van de verkeersvei-
ligheid, de leefbaarheid en de be-
reikbaarheid in en om Buitenpost. 
De evaluatie van de rondweg heeft 
een aantal neveneffecten en an-
dere zaken aan het licht gebracht. 
De inbreng van belangenverenigin-

gen is hierbij een belangrijke bron 
geweest. De oorspronkelijke doel-
stellingen en het streven naar het 
beperken van neveneffecten vor-
men nu een goede aanleiding om 
nadere maatregelen te nemen.

Veiligheid Parallelweg/Trekweg
Het oostelijke deel van de Paral-
lelweg is drukker geworden na de 
aanleg van de rondweg. Deze weg 
vormt samen met de Trekweg een 
route voor fietsers van en naar Ger-
kesklooster. De veiligheid voor het 
fietsverkeer moet verbeteren en 
het (oneigenlijke) gemotoriseerde 
(vracht)verkeer op deze route moet 
worden beperkt. De exacte maatre-
gelen moeten worden uitgewerkt 
met belanghebbenden.

Elzensingels
Voor het creëren van elzensingels 
moet een plan worden uitgewerkt 
waarin staat aangegeven hoe hier 
de komende jaren invulling aan 
wordt gegeven. Dit is een onder-
deel van het oorspronkelijke plan 
dat nog niet uitgevoerd is.

Verkeersveiligheid Jeltingalaan 
en bedrijventerrein De Swadde 
De hoeveelheid verkeer op de Jel-
tingalaan en over het bedrijventer-
rein De Swadde is toegenomen 
ten gevolge van de aanleg van de 
rondweg. Om de verkeersveilig-
heid te waarborgen zijn (juridische 
en/of infrastructurele) maatregelen 

noodzakelijk. Primair dienen deze 
maatregelen om het sluipverkeer 
en hiermee de onveiligheid te be-
perken. De maatregelen moeten 
in overleg met belanghebbenden 
worden uitgewerkt. Objectivering 
van de problematiek door uitvoering 
van een routeonderzoek (kenteken-
onderzoek) wordt aanbevolen.

Bewegwijzering centrum
De parkeergelegenheden in het 
centrum van Buitenpost zijn niet of 
slecht bewegwijzerd. In het kader 
van de herinrichting van de Voor-
straat moet een aantal wijzigingen 
(parkeren centrum) worden aange-
bracht om de bereikbaarheid te ver-
beteren. Uitwerking in samenspraak 
met belanghebbenden moet leiden 
tot de volgende aanwijzingen:
- Vanaf de westkant op de Voor-

straat verwijzing via de Ire-
nestraat.

- Vanaf de noord- en oostkant op 
de Stationsstraat en de Voorstraat 
verwijzing via de Kerkstraat.

- Vanaf de zuidkant op de Kuipers-
weg verwijzing via de Oude Ha-
venstraat.

Voor een uniforme en complete be-
wegwijzering van het station in Bui-
tenpost en een betere bereikbaar-
heid moet een plan worden uitge-
werkt waarin de toekomst van het 
station, alwaar een loopbrug over 
het spoor wordt aangelegd, en de 
verdeling tussen lang en kort parke-
ren als basis wordt genomen.

Aanvullende maatregelen
Plaatselijk Belang Buitenpost en Ger-
kesklooster-Stroobos hebben in hun 
reactie op de evaluatie aangegeven 
dat zij graag ook een fietsverbinding 
(onderdoorgang) willen onder het 
spoor door, langs de Trekweg. Met 
het aanpakken van de Parallelweg is 

voor fietsers in zowel de richting Kol-
lum als Buitenpost een veilige route 
beschikbaar. Toeristisch gezien is 
de verbinding wel interessant. De 
route maakt onderdeel uit van het 
toeristische fietsnetwerk. Gelet op 
de nadrukkelijke wens van Plaatse-
lijk Belang Gerkesklooster-Stroobos 
en de zich in de praktijk voordoende 
onveilige situaties ter hoogte van de 
spoorbrug, is de inzet van een ge-
deelte van het restantbudget voor 
de aanleg van een onderdoorgang 
verantwoord. Er zal nog wel moeten 
worden gekeken of dit technisch 
haalbaar is en of Prorail en Wetter-
skip Fryslân daar toestemming voor 
willen geven. Verder zijn er meldin-
gen binnengekomen over een on-
veilige situatie op de locatie van de 
Trekweg-Parallelweg ter hoogte van 
de bestaande vangrail. Deze is niet 
juist gesitueerd en zou aangepast 
moeten worden. Ter hoogte van de 
plek waar de weg naar Kollum een 
haakse bocht maakt langs de Trek-
vaart ontbreekt een vangrail. Voor 
beide locaties moet een en ander 
aangepast worden.

Vervolgwerkzaamheden
- Plan Parallelweg: planvorming 

2014, uitvoering 1e helft 2015.
- Plan bedrijventerrein De Swadde: 

onderzoek najaar 2014, uitvoering 
najaar 2015.

- Plan en uitvoering elzensingels: 
2015.

- Bebording (bewegwijzering) cen-
trum: na realisatie van de Voor-
straat.

- Bebording station: uitvoering na 
herinrichting Stationsplein e.o.: 1e 
helft 2015.

- Fietsonderdoorgang  spoor: nader 
onderzoek is noodzakelijk.

- Aanpassen vangrail: uitvoering 2e 

helft 2014.
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Van de  redact ie

Wijziging van 
veranderingen
Deze rubriek had in het februari-
nummer als titel: Veranderingen. 
Daarbij ging het om ver vulling van 
f uncties in het belang van De Bin-
nenste Buiten Post. Het leek erop 
dat wij voor het verrichten van de 
secretariaatswerk zaamheden een 
goede kracht hadden gevonden. 
Verandering van werk zaamheden 
en bijkomende bezigheden zetten 
helaas een streep door deze reke-
ning. Nu lijkt het er toch op dat de 
f unctie van secretaris met ingang 
van 1 augustus aanstaande een 
prima invulling krijgt. De opvolg-
ster van Lolkje Boorsma zal zich 
in het augustusnummer met foto 
en enige informatie over zichzelf 
voorstellen. Voor het voeren van 
de f inanciële administratie van 
onze dorpskrant wordt gezocht 
naar een zodanige splitsing van 
onderdelen dat bijvoorbeeld t wee 
boekhoudkundigen het beheer 
kunnen gaan voeren. Eén van deze 
zal dan de f unctie van penning-
meester op zich nemen. Deze taak 
wordt op die manier gemakkelij-
ker uit te voeren. Wellicht voelt 
iemand met gevoel voor cijfers 
zich thans aangesproken en zien 
wij zijn of haar aanmelding met 
bijzondere belangstelling tege-
moet. Hopelijk lost zich dit op deze 
wijze op. Verder staat in dit num-
mer het laatste artikel van Jasper 
Keizer over de oorlogsjaren in en 
rond Buitenpost. Dat waren stuk 
voor stuk bijzondere en zeer le-
zenswaardige verhalen. Gelukkig 
lijkt het erop dat in ieder geval een 
deel van de ruimte die vrijkomt 
door een rubriek van geheel an-
dere aard kan worden opgevuld. 
Onze krant blijf t in stand!

De gemeenteraad werd op 3 april 2014 uitgebreid geïnformeerd 
over de verkeerssituatie van het in oostelijke richting lopende 
gedeelte van de rondweg sinds de opening begin 2012. Hoe ont-
wikkelden zich de verkeersstromen sindsdien en wat voor invloed 
hadden die op de omliggende wegen rond Buitenpost en op de 
bebouwde kom van ons dorp. Dit artikel probeert het een en ander 
duidelijk te maken over wat als goed is aan te merken en wat er 
zoal nog valt te verbeteren.

Bûtenom: evaluatie zuidoostelijke rondweg
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De foto’s

De Voorstraat vóór en na de herstructurering gezien vanaf de hoek met De Schep-
perstraat, links op de voorgrond het pand van Jan Kloosterman. (foto’s: Hielke Boorsma)

Jasper Keizer’s rubriek Buitenpost 1940-1945 ten einde
Omdat in deze editie van De Binnenste Buiten Post het 
laatste artikel van de heer Jasper Keizer over de oorlog 
1940-1945 in en rond Buitenpost staat, plaatst de redac-
tie deze foto van hem, mede als dank voor alle moeite 
die hij aan de dag gelegd heeft om deze zeer bijzondere 
periode op een duidelijke en lezenswaardige wijze tot 
haar recht te laten komen en om op deze manier dit 
uitzonderlijke stuk geschiedenis voor het nageslacht te 
bewaren. De aanvankelijke bedoeling was om één jaar 
lang over de Tweede Wereldoorlog te publiceren. Het 
zijn echter vijf jaren geworden. Dat de wetenswaardig-
heden omtrent dit onderwerp niet zomaar geruisloos 
de revue passeerden, mag blijken uit het feit dat Keizer 
veel reacties op zijn oorlogsverhalen kreeg. Niet alleen 
uit Buitenpost, maar uit heel Nederland. Daar zaten 
nogal eens bijzondere verrassingen tussen. Wellicht 
zou onze auteur het de moeite waard vinden ook aan 
dat aspect eens aandacht te besteden via een artikel in 
De Binnenste Buiten Post. En mocht er buiten dit nog 
eens reden zijn om een oorlogsgebeurtenis die hier 
plaatsvond en die om wat voor reden ook, niet werd 
beschreven, alsnog voor het voetlicht te brengen, dan 
zal onze dorpskrant daar vast ruimte voor hebben.

Concours Hippique krijgt overdekte tribunes

Op zondag 4 mei jongst-
leden was er veel be-
langstelling bij zowel 
de herdenkingsdienst 
in de Fonteinkerk als bij 
het oorlogsmonument 
naast de Mariakerk. Wat 
opviel was, dat er niet 
alleen oudere mensen 
bij waren, maar dat ook 
jongere Buitenposters 
en schooljeugd goed 
vertegenwoordigd ble-
ken te zijn. Dat toont 
aan dat men zowel let-
terlijk als figuurlijk even 
stil wil staan bij al die mensen die voor onze vrijheid 
gestreden en geleden hebben en daarbij het leven lie-
ten. Dat is iets om nooit te vergeten. Dat leerlingen van 
basisscholen zich onder leiding van meester of juf met 
een voordracht of gedicht op een dergelijke herden-
king voorbereiden, is bijzonder belangrijk, want op die 
manier worden ze op de hoogte gebracht van het feit 
hoe gruwelijk een (wereld)oorlog kan zijn en dat zoiets 
niet weer moet kunnen gebeuren. Een groep mensen 
heeft weer vrijwillig en belangeloos meegewerkt aan 

het organiseren van 
deze Nationale Doden-
herdenking. De Fontein-
kerk werd andermaal ter 
beschikking gesteld voor 
het houden van een her-
denkingsdienst. De stil-
le tocht werd in goede 
banen geleid door drie 
Buitenposter verkeers-
regelaars. Brassband 
Concordia zorgde voor 
de muzikale omlijsting. 
De bloemenzaken van 
Gerda Vries (voorheen 

Hedera) en Yucca, beiden 
gevestigd in de Kerkstraat alhier, sponsorden 300 ro-
zen, zodat belangstellenden met extra reden konden 
meedoen aan het bloemendefilé ter afsluiting van deze 
herdenking. De scouts van De Brimzen deelden deze 
rozen uit en hielden de wacht bij de vlaggen. Dankzij 
Bouwbedrijf Alle Bulthuis & Zoon konden de spandoe-
ken, voor ieder leesbaar, hun oproep doen gelden: “Jij 
herdenkt toch ook?” Het 4 mei-comité spreekt zijn op-
rechte dank uit aan allen die deze Nationale Dodenher-
denking tot haar recht lieten komen.

Nationale Dodenherdenking 2014

Fries Moordspel gaat landelijk
Bekende thrillerschrijfster Marion Pauw schrijft de 
derde editie van het moordspel. Het Moordspel, be-
dacht door de Friese Bibliotheken, gaat dit jaar lande-
lijk. Dit betekent alle bibliotheken het concept over 
kunnen nemen en heel Nederland mee kan doen. Het 
Moordspel start op vrijdag 30 mei. Het Moordspel is 
een wedstrijd waarbij een spannend verhaal, een klas-
sieke ‘whodunit’, in delen online gepubliceerd wordt. 
Deelnemers kunnen meelezen en raden wie de moor-
denaar is. Het spel begint op 30 mei en duurt t/m 30 
juni. De spannende thriller vormt de basis van het spel. 
Het spel Het Moordspel duurt in totaal vier weken. Om 
de paar dagen wordt een deel van het verhaal online 
gezet op facebook.com/bibliotheekfryslan en www.

hetmoordspel.nl. In totaal zijn er zeven delen. Ieder-
een kan meedoen, hints oplossen en stemmen op 
wie het gedaan heeft. Op woensdag 28 mei staat de 
proloog al online en kunnen deelnemers kennismaken 
met de personages. Op vrijdag 30 mei wordt deel 1 
online gezet en begint het moordspel echt. De deelne-
mers krijgen daarnaast hints die helpen om de moord 
op te lossen. Raad wie de dader is en maak kans op 
mooie prijzen! Maand van het Spannende boek Het 
moordspel wordt georganiseerd in het kader van juni 
- de Maand van het Spannende Boek. Door het verhaal 
online te publiceren willen de Bibliotheken een breed 
publiek op een verrassende en interactieve manier la-
ten ervaren dat (digitaal) lezen spannend en leuk is.

Jasper Keizer, auteur van B’post 1940-’45. (foto: Hielke Boorsma)

Een primeur voor Concours Hippique Buitenpost: voor 
het eerst in haar ruim 60-jarig bestaan zullen de publie-
ke tribunes op het concoursterrein worden overdekt. 
Voorzitter Tiemen Dolfijn is erg blij met deze ontwikke-
ling: “Onze bezoekers zijn ons bestaansrecht en daar 
waar mogelijk willen we het onze bezoekers zo aange-
naam mogelijk maken, zodat zij een fantastische dag 
beleven. Natuurlijk is een gevarieerde programmering 
met mooie kampioenschappen het belangrijkste, maar 
ook een goede zitplek hoort daar bij. De vele echte lief-
hebbers van ons concours zijn er natuurlijk altijd, weer 
of geen weer. Maar er zijn ook mensen die op het laat-
ste moment beslissen of ze wel of niet naar het con-
cours komen en die dit laten afhangen van het weer. 
Op een dag zoals vorig jaar, met veel regen, zien wij dat 
natuurlijk terug in de bezoekersaantallen. En dat vinden 
wij jammer: wij willen graag meer onafhankelijk van het 
weer zijn. De tribunes bieden overigens niet alleen be-
scherming tegen de regen maar ook tegen een felle 
zon, op een warme dag. We zijn er ontzettend trots op 
dat we in een tijd waarin veel evenementen amper het 
hoofd boven water kunnen houden, ook dit jaar weer 

in staat zijn om een prachtig concours te organiseren”. 
Concours Hippique Buitenpost is, met ieder jaar dui-
zenden bezoekers, een van de mooiste eendaagse 
openlucht paardensport evenementen van Nederland 
en een paardenconcours op nationaal niveau. Tijdens 
het concours neemt het Friese paard, in traditionele 
aanspanning voor de Friese Sjees, een ontzettend be-
langrijke plaats in. “Het is mede de rol van onze stich-
ting het Friese paard in al haar uitingen – en daarmee 
het Fries cultureel erfgoed – te bevorderen. Ter promo-
tie van onze regio maar ook vooral ter bevordering van 
de leefbaarheid van onze regio. Bovendien een evene-
ment dat ons dorp Buitenpost ieder jaar weer goed op 
de kaart zet” aldus voorzitter Tiemen Dolfijn. Met 50% 
vroegboekkorting hoog en droog zitten. In de maanden 
mei en juni kunt u via de site: www.chbuitenpost.nl 
met een vroegboekkorting van 50% entreekaarten be-
stellen voor € 5,00 per stuk. Kinderen tot en met 14 jaar 
hebben gratis toegang! Dus… noteer woensdag 6 au-
gustus in uw agenda: Concours Hippique Buitenpost, 
Mejontsmaterrein, van 09.00 uur non-stop tot 18.00 
uur. Kijk voor alle informatie op: www.chbuitenpost.nl.

Oproep
Ondanks herhaaldelijke oproepen heeft zich tot nog toe nog maar één 
iemand zich aangemeld als bestuurslid voor de feestweekcommissie. 
Dit is mooi maar te weinig! We hebben erg hard vers bloed nodig wil-
len we volgend jaar nog activiteiten kunnen organiseren. We merken dat 
een hoop mensen de verschillende georganiseerde activiteiten erg leuk 
vinden en dat er een hoop mensen zijn die de feestcommissie een warm 
hart toe dragen, maar dat er maar weinig mensen zijn die in de feestweek 
willen helpen of gedurende het jaar een aantal keren een aantal zaken wil 
organiseren. Waarschijnlijk is het niet voor iedereen even duidelijk wat het 
inhoud wanneer u zich aanmeld voor deze commissie. Daarom staan er 
vanaf 25 mei een aantal vacatures online waarop u zich kunt aanmelden. 
Nogmaals we zijn dringend hulp nodig! 
Wilt u iets betekenen in de feestweek of u aanmelden als bestuurslid 
stuur dan een mail naar: j.deinum@feestweekbuitenpost.nl of ga naar de 
website voor meer info.

Collecte
Ondanks het feit dat we niet voor elke straat een collectant hadden, heb-
ben we toch maar weer een mooi bedrag bij elkaar kunnen krijgen met 
dank aan de collectanten uit Buitenpost. We willen u als gever en de col-
lectanten bij deze nogmaals danken voor uw bijdrage en voor de tijd die u 
hierin elk jaar maar weer investeert!

Feestverlichting
Het is weer tijd om uw buurt/straat aan te melden voor de versierde palen. 
Vorig jaar was het even spannend of de lichtroute door zou gaan maar ge-
lukkig hebben zich een heel aantal straten zich toch weer (net op tijd) aan-
gemeld waardoor de route toch gewoon door ging. Laat ons dit jaar niet te 
lang in spanning zitten en geef u nu snel op via: info@feestweekbuitenpost.
nl. We willen weer een route als vanouds!

Buitenposter Kening/Keninginne
Voorgaande jaren hadden we een vacature Buitenposter Keninginne dit 
jaar beperken we ons niet tot een Keninginne maar mogen ook Keningen 
zich aanmelden... Dus ben of ken jij iemand die het leuk vindt om hét ge-
zicht te zijn bij de festiviteiten van de feestweek. Hou je ervan om in het 
middelpunt van de belangstelling te staan en verrast te worden met een 
mooi prijzenpakket. Geef je dan snel op via: info@feestweekbuitenpost.nl 
dan zorgen wij dat dit jouw feestweek wordt. Aanmelden kan tot 8 juni!

Buurtverenigingen
Voor een aantal verschillende activiteiten (los van de feestweek) zijn we 
opzoek naar de bestuurders van de verschillende buurtverenigingen. Graag 
komen we in contact met u, zodat we elkaar kunnen versterken. Bent u de 
contactpersoon van een buurtvereniging of organiseert u zo af en toe iets 
voor uw buurt dan komen we graag met u in contact. Stuur hiervoor een 
mail naar: j.deinum@feestweekbuitenpost.nl met hierin de volgende info: 
naam van de buurtvereniging/straat, contactpersoon, contactgegevens (e-
mail en telefoonnummer).

Dorpsgenoten leggen bloemen. (foto: Hielke Boorsma)



CD presentatie Martin Mans met 
Urker mannenkoor

Maandagavond 7 juli komt de bekende Martin Mans met zijn Urker zan-
gers naar ons dorp. De nieuwe cd met als titel “De zee zingt” wordt ge-
presenteerd, een ieder die zich het prachtige concert van enkele jaren 
geleden bijwoonde weet dat dit een avond is om niet te missen. De lo-
vende woorden toen in de pers over de uitstekende stemmen zijn onder 
de inspirerende en bezielende leiding van Mans alleen maar toegenomen. 
De cd is opgenomen in de kerk van Bolsward, hier komen stemmen tot 
hun volle recht en ook het fraaie orgel zal te horen zijn op de cd.
Wij zijn content met dit bijzondere concert wat in de mooie Maria kerk 
volop tot zijn recht zal komen. Vaste bezoekers weten dat dirigent en zan-
gers beschikken over een breed repertoire van liederen waarmee zij hun 
publiek meenemen en weten te raken.
De concert begint om 19.30 uur, kaarten zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar op de site van Martin Mans en bij dropshop Liquorice. Voor info tel. 
443536, 543397 en 541461.

Winterprogrammering 
Maskelyn 2014-2015

De winterprogrammering van de Friese theaters is inmiddels rond getuige 
de boekwerken die op onze deurmatten neerploffen. Ook Stichting Maske-
lyn heeft haar programma zo goed als rond. Fijn om nu te lezen dat je voor 
je favoriete voorstelling het dorp niet uithoeft maar gewoon in Buitenpost 
ook geweldig kunt genieten van een gevarieerd aanbod aan cultuur.

Het programma:
Zaterdagavond 4 oktober 2014 in The Point: Jubileumrevue “50 jier Tea-
ke” met Teake van der Meer, Griet Wiersma en Minze Dijksma.
Zondagmiddag 16 november 2014 in café The Point: Kroegconcert Jack 
Bottleneck en Johan Keus.
Zondagmiddag 14 december 2014 in de Mariakerk: Kerstconcert “Noa-
ten op’e sang”.
Zondagmiddag 25 januari 2015 in The Point: Theatervoorstelling “It Jubi-
leum”  door Jan Arendz en Marijke Geertsma.
Zondagmiddag 8 februari 2015 in de Kruidhof: Zang- en theatervoorstel-
ling “It gouden fjild” door Wiebe Kaspers.
Woensdagavond 18 maart 2015 in The Point: Theatervoorstelling “Thús-
front” door Tryater.
Woensdagavond 13 mei 2015 in The Point: Theatervoorstelling “Fetera-
nen” door Pier 21 met Freark Smink en Joop Wittermans.

In oktober 2014 zal er op zondagmiddag in de Kruiskerk een zang- en 
vertelmiddag plaatsvinden over de Friese emigranten. De verteller is de 
bekende schrijver Hylke Speerstra en zijn verhalen worden omlijst door 
de zang van Het Lemster Mannenkoor. De exacte datum wordt binnen-
kort bekend gemaakt. In september wordt de flyer van Stichting Maskelyn 
weer huis-aan-huis bezorgd met alle informatie over de voorstellingen van 
het winterseizoen 2014-2015. Ook de voorverkoop zal dan starten.
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™
> Burgemeester Gerben Gerbrandy van 
Achtkarspelen heeft ter gelegenheid van de 
jaarlijkse lintjesregen vier Koninklijke Onder-
scheidingen uitgereikt. Gedecoreerd werden 
Minke Adema-Dijkstra uit Boelenslaan, Klaas 
Blom uit Kootstertille, Sjoerd Postma uit Sur-
huisterveen en Dieuwertje Alida Riemersma-
Hazenberg uit Surhuisterveen. Voor hun inzet 
en betrokkenheid zijn alle vier benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
> Dirigent Richard Visser van brassband Con-
cordia uit Buitenpost heeft op de nationale 
dodenherdenking op de Dam in Amsterdam 
het taptoe-signaal gespeeld. De uit Groningen 
afkomstige Visser speelt in de Koninklijke 
Militaire Kapel Johan Willem Friso in Assen. 
Dit orkest was dit jaar aan de beurt om de 4 
meiherdenking te begeleiden. In december 
hoorde de 31-jarige Visser dat hij uitgekozen 
was om het taptoe-signaal te spelen, dat 
voorafgaat aan de twee minuten stilte. Vooraf 
heeft hij weken zeker vier-tot vijfmaal per dag 
het taptoe-signaal op zijn bes-trompet geoe-
fend.
> Volgens gedeputeerde Johannes Kramer 
is het niet nodig om een buffergebied aan 
te leggen tussen de polder Rohel en de Izer-
mieden tussen Buitenpost en Blauwverlaat. 
De overgangszone van ongeveer 20 hectare 
zou moeten komen aan de oostkant van de 
N358, die beide gebieden van elkaar scheidt. 
Volgens Kramer blijkt uit onderzoek dat een 
voorgenomen peilverlaging in dat bufferge-
bied geen nadelige gevolgen heeft voor de 
natuur. De buffer hoeft er om die reden niet 
te komen.
> De Fryske Krite uit Buitenpost is met het 
toneelstuk Lekker Koese winnaar geworden 
van de van de Toanielkriich 2013-2014, de 
jaarlijkse prijs van Stichting Amateurtoaniel 
Fryslân voor de beste amateurvoorstelling 
van het afgelopen seizoen. De jury beloonde 
de relatiekomedie in de ereklasse van de Bui-
tenposters met Frouke Holtrop, Dictus Bene-
dictus, Lourens de Zee en Greetje Klaren met 
272 punten. 

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

Mei  2014

De werk zaamheden aan de Voorstraat en de zijstraten beginnen aar-
dig op te schieten. Als het goed is , is de overlast eind mei afgelopen. Het 
is een mooie entrée van ons dor p met de oude lantaarns en bomen. Er 
is echter één groot bez waar: de stoep. Deze is voor iemand met een rol-
stoel niet zelfstandig te nemen. Ook mensen met een rollator moeten 
oppassen. Als ze van de stoep af gaan komen ze in een verdiepte goot, 
waardoor je zomaar over de kop kunt gaan. Het bestuur van PBB heef t 
hier al eerder aandacht voor gevraagd, door zelf met rolstoel en rol-
lator de stoep te nemen bij Haersmahiem. Dat bleek inderdaad zeer 
lastig, ook las je met z’n t weeën bent. Er zijn al meer klachten over de 
stoep naar de gemeente gegaan. Tot nu toe lijkt het dat deze klacht niet 
begrepen wordt. Maar het bestuur van PBB vindt het belangrijk dat je, 
ook als je niet goed ter been bent, het centrum van Buitenpost kunt be-
zoeken. Zeker bij de apotheek dient er een mogelijkheid te zijn om veilig 
de stoep te kunnen nemen. 
We hebben op een gezellige en informele manier afscheid genomen van 
onze voorzit ter. Daar voor hadden we een andere vergaderlocatie geko-
zen, bij Op ’e stâl. We kunnen blij zijn met zo’n voorziening in het dor p. 
Ze bieden verant woord en duurzame producten, meestal uit de eigen 
streek . We hebben gezellig op de zolder gezeten en de verzorging was 
prima ! Dat is goed vergaderen.

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Marianne Rigter, bestuurslidMinze Dijksma, Griet Wiersma en Teake van der Meer. (eigen foto)

Martin Mans en het Urker mannenkoor. (eigen foto)

Joop Wittermans en Freark Smink. (eigen foto)

Groots evenement muziekschool 
De Wâldsang
Het betreft de muzikale voorstelling Sjakie en de chocoladefabriek, die spe-
ciaal is gemaakt voor basisschoolleerlingen van de groepen 4, 5 en 6 in 
de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Kollumerland ca. en Acht-
karspelen en zal worden uitgevoerd door docenten van de muziekschool. 
In het verhaal over Sjakie, Willy Wonka en de chocoladefabriek, maken de 
kinderen op speelse wijze kennis met diverse muziekinstrumenten. Een 
verteller neemt de kinderen mee aan de hand van verhalen, muziekstukken 
en liedjes, waarbij de kinderen zelf ook een rol te vervullen krijgen. De pro-
ductie is ontwikkeld door kunstbedrijven Westerkwartier. Het zal een wer-
velende voorstelling worden, die gratis aan de scholen wordt aangeboden!

Er zijn twee locaties waar ‘s ochtends tussen 9.00 en 12.00 uur twee voor-
stellingen worden gehouden: gereformeerde kerk De Ikker in Burgum op 
woensdag 14 mei en PKN kerk De Flambou in Surhuisterveen op vrijdag 
23 mei. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de algemeen 
coördinator Andries Renema: renema@muziekschooldewaldsang.nl.

Spits gezegde

Wie veel lacht, 
kr ijgt later de r impels op de juiste plaats.





Een hechte familie
Toen Miente Bakker in1925 we-
duwnaar was geworden, bleef hij 
achter met negen kinderen. Het 
moederloze gezin werd liefderijk 
opgenomen in het Jeltingahuis te 
Buitenpost waar grootmoeder Bak-
ker woonden. In 1937 hertrouwde 
Miente, waarna nog vier kinderen 
werden geboren. Zo kwam het dat 
de oudste kinderen al uit huis wa-
ren toen Tineke in 1938 in Leeuwar-
den het licht zag. “Vanaf de eerste 
dag dat mijn moeder in huis kwam, 
hebben de oudste kinderen haar 
‘moeder’ genoemd. Ik heb hier nog 
een vaas staan die mijn moeder op 
haar eerste moederdag gekregen 
heeft van Sjoerd. Vol rode rozen. 
Die vaas was heilig. Want zes jaar 
later was Sjoerd er niet meer. Wij 
hoorden er ook direct bij. We heb-
ben altijd twee moeders gehad en 
we zijn allemaal broers en zussen 
van elkaar.”
Tineke herinnert zich heel weinig 
van Sjoerd en Popke. “Wij kennen 
ze door de verhalen van vader. In 
de oorlog woonden ze in Amster-
dam, Sjoerd was kleermaker en 
Popke ondernemer. Door de oorlog 
kwamen ze ook weinig naar huis.”

Sjoerd Bakker

In de voormalige concertzaal van 
Artis aan de Plantage Kerklaan 36-
38 bevond zich tijdens de Tweede 
Wereldoorlog het bevolkingsregis-
ter van Amsterdam, met daarin on-
der andere de gegevens van circa 
70.000 Amsterdamse Joden. Een 
verzetsgroep pleegde in de nacht 
van 27 maart 1943 een aanslag op 
het Amsterdamse bevolkingsre-
gister om de gegevens te vernie-
tigen. Alle plegers van de aanslag  
werden niet veel later opgepakt en 
geëxecuteerd.(Bron: Wikipedia)

“Op 4 april werd Sjoerd opgepakt 
en op 5 april was mijn vader jarig”, 
vertelt Tineke verder. “De broers 
en zussen die het huis al uit waren, 
kwamen niet omdat ze wisten dat 
Sjoerd gevangen was genomen. 
Nadat hij ter dood veroordeeld was, 
mochten mijn ouders afscheid 
komen nemen. Ze gingen met de 
oudste kinderen naar Amsterdam. 
De treinen reden toen nog. Toen 
vader vroeg: ‘Hoe is het?’, ant-
woordde Sjoerd: ‘Zo blij, want ik 
ga naar Jezus toe’. Vader bleef tot 
de dag van de voltrekking van het 
vonnis. Hij heeft toen met Sjoerd 
het laatste stukje van Romeinen 
8 gelezen. Hij vroeg of vader ook 
met hem wilde bidden, maar va-
der had geen woorden. Hij begon 

het Onze Vader te bidden, waarbij 
Sjoerd zelf de woorden over de 
vergeving uitsprak. De Duitsers die 
erbij stonden, huilden. Toen vader 
vroeg of hij nog wensen had, zei 
Sjoerd: ‘Ja, ik wil graag dat jullie 
vergeven. Want zonder vergeving 
kun je niet leven.’ Tot zijn dood 
heeft mijn vader de afscheidsbrief 
van Sjoerd in zijn beurs gehad, 
waar zijn wens om vergeving ook 
in stond. Mijn vader zei ook altijd: 
‘Het Duitse volk was niet slecht, de 
leiding was slecht. Het was schie-
ten of geschoten worden. Ze had-
den geen keus.”

Popke Bakker 

Twee dagen na de capitulatie, op 
7 mei, is het feest op de Dam in 
Amsterdam. Duizenden mensen 
hebben zich verzameld om Cana-
dese bevrijders te verwelkomen, 
die op die dag verwacht worden. 
Muziek klonk uit draaiorgel ‘Het 
Snotneusje’ en mensen dansten in 
het rond. De stad is echter nog vol 
met gewapende Duitse militairen 
en milities van de Binnenlandse 
Strijdkrachten. De vreugde op de 
Dam veranderde in paniek toen 
er door Duitse militairen van de 
Kriegsmarine op de mensenmassa 
werd geschoten vanuit De Groote 
Club naast het Koninklijk Paleis. 
Er vielen meer dan 30 dodelijke 
slachtoffers en er waren ruim hon-
derd gewonden. (Bron: Wikipedia)

Popke zat evenals Sjoerd in het 
verzet. De familie hoorde pas na de 
oorlog wat hij allemaal had gedaan. 
In de vriendenkring liet Sjoerd zich 
eens de opmerking ontvallen: ‘Ach 
Popke, jij hebt zo’n mazzel. Jou 
schieten ze pas op bevrijdingsdag 
dood’. Het werd helaas waarheid 
op 7 mei 1945. “Toen Popke over-
leden was, hadden we helemaal 
geen contact”, vervolgt Tineke. 
“Mijn zwager Flip die arts was, 
kreeg het overlijdensbericht via 
het Rode Kruis. Een paar dagen 
daarna kreeg mijn vader een con-
doleancebrief van mijn zwager uit 
Leiden. Mijn vader kwam net uit 
het ziekenhuis, want mijn moe-
der was geopereerd. Toen Flip de 
boodschap kwam brengen, wist 
vader al dat Popke dood was. Na 
zijn dood liet hij twee hele jonge 
kinderen achter. Zijn zoon die op 20 
juli 1943 werd geboren, was naar 
zijn oom Sjoerd genoemd die op 1 
juli gefusilleerde was.
Mijn vader had een enorm Godsver-
trouwen. Voor hem waren de ge-
storven kinderen niet dood. Hij heeft 
ons allemaal geleerd niet te haten. 

De Duitsers waren niet beroerd, ze 
moesten. Het waren ook vaders 
met kleine kinderen. Natuurlijk zaten 
er rotzakken tussen, maar wij zijn 
geen haar beter. Wat er in Indië ge-
beurde, verdient ook niet de schoon-
heidsprijs. Wij hebben geleerd niet 
in wrok om te kijken. De nadruk ligt 
op het vertrouwen in God.”

Paul Bakker
De oom van Tineke had een druk-

kerij in Amsterdam. Daar werden 
ook illegaal de kranten Trouw en 
Vrij Nederland gedrukt. Er werd 
een inval gedaan in de drukkerij 
op 29 januari 1945. Trouw schreef 
daarover: ‘Gruwelijk is het ge-
weest, dat de Duitsers het hele 
bedrijf van onze drukker S. J. P. 
Bakker, te Amsterdam, hebben uit-
gemoord, waar zij, behalve Bakker, 
ook zijn hele technisch personeel, 
vier man sterk, fusilleerden. Hier 
ging het om vijf gezinshoofden, die 
hun arbeid voor ons blad, die zij uit 
volle overtuiging hebben verricht, 
met de dood moesten bekopen.’  

Herdenken
Het gezin Bakker herdacht 4 mei 
steeds op dezelfde manier. “Vader 
las altijd het laatste stukje van Ro-
meinen 8. Voor vader was het af-
scheid van Sjoerd en het lezen van 
die tekst het hoogtepunt van zijn 
leven. Door het lezen van zo’n klein 
stukje tekst is het hele gezin op-
eens weer compleet. Zo voelt het. 
We lazen het bij de begrafenis van 
onze vader en het is de trouwtekst 
van mij en mijn dochter. ‘Dat wordt 
ook op alle rampdagen van de fami-
lie gelezen’, zei mijn broer eens.

Ook later herdenkt Tineke 4 mei 
gewoon thuis. “Ik ga ook nooit 
naar het graf van mijn ouders, want 
daar zijn ze niet”, is haar verklaring. 
“We praten er wel over, maar niet 
in verdriet. Ik ben één keer naar 
een herdenking geweest op de 
Weteringschans in Amsterdam. 
Daar hebben we kransen gelegd 
bij de herdenkingssteen. We wa-
ren er als familie voor uitgenodigd. 
Daar sta je dan twee minuten stil, 
maar achter je rijdt de tram. En 
de mensen lopen je voorbij en er 
wordt getoeterd. Dat vond ik zo’n 
belachelijke vertoning.”

De kleinkinderen van Tineke ken-
nen ook het verhaal van de twee 
omgekomen broers. “Op de ma-
nier zoals mijn vader het deed. 
Heel liefdevol. Niet dat het niet erg 
is, want je mist ze. Maar wij wa-
ren tenslotte nog maar 3, 4, 5 en 6 
jaar. Ik weet nog dat ik een pop van 
Sjoerd had gekregen. Toen ik op de 
kamer van mijn ouders kwam, huil-

de mijn moeder. Toen liet ik de pop 
kapot vallen. Ze hielden voor ons 
zoveel mogelijk het verdriet weg. 
Ik heb er nu wel meer moeite mee 
dan toen, maar het is ons altijd wel 
bijgebracht: ze zijn bij God.”

Bakkershoek
De familienaam Bakker is on-
losmakelijk met Buitenpost ver-
bonden. Tineke’s pake had een 
kruidenierswinkel op de kruising 
van de Voorstraat, Kuipersweg en 
Stationsstraat. Een neef had daar 
later een zaak in huishoudelijke ar-
tikelen. De kruising wordt nog altijd 
Bakkershoek(e) genoemd. Ooit lie-
pen Sjoerd en Popke daar langs, op 
weg naar school. Denk volgend jaar 
bij de herdenking eens aan deze 
jongemannen en hun oom Paul 
die in 1900 te Buitenpost geboren 
werd.
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Zonder vergeving kun je niet leven
Tineke Haagen herdenkt op haar eigen manier

(advertentie)

Op 4 mei j.l. vond de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het oor-
logsmonument aan de Oude Havenstraat. Uit respect voor oor-
logsslachtoffers was het twee minuten stil. Wie niet tussen de 
deelnemers stond, was Tineke Haagen-Bakker. Toch heeft ze alle 
reden om te herdenken. Zij verloor namelijk drie familieleden in de 
Tweede Wereldoorlog. Haar broer Sjoerd werd gefusilleerd, Popke 
werd twee dagen na de bevrijding op de Dam doodgeschoten. Ook 
oom Paul haalde het eind van de oorlog niet.

De beschieting op de Dam op 7 mei 1945. (foto: W. F. Leijns)





Fryske Krite Bûtenpost de 
bêste fan Fryslân

Begjin maaie  waarden yn de Ljouwerter Harmonie de slútjûnen fan STAF, 
Stichting Amateurtoaniel Fryslân, hâlden. It Kritetoaniel fan Bûtenpost, út-
kommend yn de Eareklasse, waard dêr foar har útfiering fan Lekker Koese, 
yn maart dit jier, beleane mei mar leafst 272 punten. Hja wienen dêrmei de 
bêste yn har klasse. Njonken dizze earste priis die nei de beide slútjûnen ek 
bliken dat de 272 punten goed wienen foar it predikaat WINNER STAF Toa-
nielkriich 2013-2014. It Kritetoaniel is dêrmei it bêste amateurselskip fan de 
by it STAF oansletten selskippen yn it ôfrûne winterskoft. Krite Bûtenpost 
docht sûnt 1950 mei oan de toanielkriich en helle nea earder safolle punten. 
Neffens it argyf wienen de karmasters de earste kear, 64 jier lyn, net bot ûn-
der de yndruk, wy fine de opmerking “bedroevend” werom yn de boeken. 
Troch de jierren is dit gelokkich bot feroare. It âlde puntenrekord stie op 257 
punten en waard behelle yn 2007 foar de útfiering fan Och heden Heit.

It stik Lekker Koese waard spile troch Frouke Holtrop, Dictus Benedictus, 
Lourens de Zee en Greetje Klaren. Rezjy Rita Wijnsma, ynstekster Gerda 
Wijnsma, technyk Jan Dijkstra, Marten Zijlstra en Sieger de Vries, grime 
Diete Paauw en de dekorbouwers wienen Minze Stiksma en Harrie Nieu-
wenhuis.

Winterskoft 2014-2015
In kampioen jout fansels in feestje en traktearret. Foar it kommend win-
terskoft steane mar leafst twa feestjes op it program. Yn novimber en 
febrewaris traktearret It Kritetoaniel har publyk wer op twa prachtige stik-
ken. Yn juny lêze jo yn dit blêd  de nammen fan de stikken, de spilers en 
fansels de data fan de útfieringen. Wis is yn alle gefallen dat jimme in 
Fryske premjêre en in soad nij talint krije te sjen.

Voor veel Buitenposters zijn 
wij al een bekend gezicht maar 
voor de jongere generatie of de-
genen die de afgelopen zestien 
jaar in Buitenpost zijn komen 
wonen, zal ik ons toch nog even 
voorstellen. Mijn man Anne Jan 
en ik zijn ongeveer 30 jaar ge-
leden vanuit het westen naar 
Friesland verhuisd en kwamen 
in Buitenpost te wonen, dicht 
bij de toenmalige Landbouw-
school, later AOC en nu Nord-
win College, waar mijn man 
kwam te werken en nog werkt.

Voor mij was het wel wennen in 
zo’n rustig dorp en van de Friese 
taal had ik, in tegenstelling tot mijn 
man die Friese wortels heeft, geen 
kaas gegeten. Toen al leek het ons mooi om buiten 
te wonen en daarom vertrokken we naar de Triemen 
maar dat was toch wel te rustig en zonder rijbewijs 
voelde ik me daar als huisvrouw in een koud nog te 
verbouwen huis niet echt gelukkig. 
Wij besloten daar te vertrekken en hoewel de buurt 
aangaf dat ze ons huis zelfs niet zouden kopen als er 
ƒ 100.000,- bij gegeven werd, hingen we toch een 
bordje te koop op. ’s Avonds werd er aangebeld en 
de volgende dag was het huis verkocht! We gingen 
tijdelijk naar een huurhuis in Westergeest, zodat onze 
zoon het schooljaar kon afmaken en wij ons konden 
beraden waar we dan wel wilden wonen!
Door onze ex-buren in Buitenpost werden we getipt 
dat er een mooi hoekhuis op de Wiek in Buitenpost 
vrij kwam en daar zijn we gaan kijken. We konden 
het krijgen zodat we weer terug waren in Buitenpost. 
Vanaf die tijd zijn we ons leven daar gaan opbouwen 
en hebben we een toptijd gehad. Onze inmiddels bijna 
22-jarige tweeling is daar geboren en nog steeds word 
ik in Buitenpost wel aangesproken door mensen die 
zich herinneren hoe dik ik toen was. Na vijf jaren op de 
Wiek gewoond te hebben , lieten we een huis bouwen 
op de Vijzel en ook daar hebben we vijf jaar met veel 
plezier gewoond en daar is ons vijfde kind en tevens 
jongste dochter geboren. Na een poos gingen we dus 
toch weer dromen over buiten wonen met wat grond 
en een vrij uitzicht en kregen we een tip van een col-
lega van mijn man dat er een huis op de Surhuizumer 
Mieden te koop stond. Wij er heen en ’s avonds heb-
ben we het gekocht. 

Daar wij ieder jaar naar Frankrijk op vakantie gaan en 
honden hebben, kwamen vrienden van ons ’s zomers 
in ons huis. Achteraf hoorden we dan van veel men-
sen, die daar op bezoek kwamen, dat we zo’n mooi 
plekje hebben en dat het er zo heerlijk is om van de 
rust en de natuur te genieten. Zo is bij ons het idee 
geboren om meer mensen van onze tuin te laten ge-
nieten en hem op gezette tijden open te stellen. Men 
mag er komen lezen, uitrusten, planten bekijken, etc.  
Daarnaast is er iedere maand een andere  expositie en 
zijn er regelmatig culturele activiteiten.
Wij willen het laagdrempelig te houden en vragen 
geen toegang. We hopen dat veel mensen komen ge-
nieten van de natuur, cultuur en elkaar. Vanaf 17 mei 
zijn we de weekends weer open en starten we met 
een expositie van Kees de Koning, Anke van der Wal 
en Linda de Klein.
Zondag 1 juni om 15.00 uur hebben we een optreden 
van de Hongaarse zangeres Fanni Völgyessy Szomor. 
Zij zingt zowel Hongaarse volksmuziek als uit Ierse en 
Keltische bronnen, maar ook jazz, klassiek en heden-
daagse moderne muziek.
Het is een leuk fietstochtje van Buitenpost naar de 
Surhuizumer Mieden, dus ik hoop veel Buitenposters 
te mogen begroeten bij Galerie, ontmoetings- en thee-
tuin Kleurrijk.
Op mijn site kunt u, onder kopje tuin, het hele pro-
gramma vinden: www.coachpraktijkkleurrijk.nl.

Graag tot ziens, Lieke Wouda
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Anne Jan en Lieke Wouda. (eigen foto)

Bûtenposters om utens
Anne Jan en Lieke Wouda Middelbare leeftijd

Je weet dat je de middelbare leeftijd bereikt hebt als ‘alles’ pijn doet en dat 
wat geen pijn doet niet meer zo goed werkt. De middelbare leeftijd is als 
de jaren in de taille te zien zijn en de taille verdwijnt. De middelbare leeftijd 
is als je nog zin hebt, maar je je niet meer herinnert, waarin. Middelbare 
leeftijd is als je wenst te sporten en je inslaapt met de hoop dat je wens 
niet uitkomt. Middelbare leeftijd is als je dokter oefeningen in de vrije na-
tuur aanbeveelt en je vervolgens in de auto stapt om met open ramen te 
gaan rijden. Middelbare leeftijd is als je begint het licht uit zuinigheidsover-
wegingen uit te doen en niet om een romantische sfeer te scheppen. In 
de middelbare leeftijd zijn etentjes bij kaarslicht zeer romantisch tot je de 
menukaart niet meer kunt lezen. Middelbare leeftijd is als je in plaats van 
je haar te kammen, begint je haren, die nog over zijn, op hun plaats te leg-
gen. Kindertijd: de tijd in het leven waarin we rare gezichten in de spiegel 
trekken. Middelbare leeftijd: de tijd in het leven waarin de spiegel wraak 
neemt. Je weet dat je op de middelbare leeftijd, als alles wat moeder na-
tuur je gaf, vader tijd begint dat alles weer af te pakken. Middelbare leeftijd 
is als we ophouden de oudere generatie te bekritiseren en op de jongeren 
beginnen in te hakken. Middelbare leeftijd is als we niet meer de leef-
tijd hebben om het slechte voorbeeld te geven, dan geven we het goede 
voorbeeld en iedereen lacht zich dan een kriek. Middelbare leeftijd is als 
we alle antwoorden weten, maar niemand ons meer wat vraagt. Er is geen 
geneesmiddel voor de geboorte of de dood; het enige dat overblijft, is, 
van de ‘tussentijd’ te genieten. Er zijn drie periodes in het leven: kindertijd, 
jeugd en ‘je ziet er geweldig uit’. Ben je op de middelbare leeftijd? Geniet 
ervan en rek die periode zo lang mogelijk uit.

Oud worden in deze tijd
Het is gewoon niet voor te stellen. Je moet met een mobieltje bellen. Je 
kunt er ook een tekst op lezen. Je moet altijd bereikbaar wezen. En dat kan 
dus niet gewoon Met een doodgewone telefoon. Wil je een treinkaartje 
kopen, nee, niet naar de balie lopen. Daar is niemand meer te zien, je 
kaartje komt uit een machien. Je moet dan overal op drukken in de hoop 
dat het zal lukken. Pure zenuwsloperij, achter jou zie een rij kwaad en 
tandenknarsend staan, want de trein komt er al aan. Bij de bank wordt er 
geen geld, netjes voor je uit geteld Want dat is tegen de cultuur, nee je 
geld komt uit de muur. Als je maar de code kent, anders krijg je vast geen 
cent. Om je nog meer te plezieren, mag je internetbankieren. Allemaal 
voor jou gemak, heb je alles onder dak. Niemand die er ooit naar vroeg, 
blijkbaar is het nooit genoeg. Man, man, man wat een geploeter, alles 
moet met een computer. Anders sta je buiten spel, op www, punt nl. Vind 
je alle informatie, wie behoed je voor frustratie. Als dat ding het dan niet 
doet, dan word je toch niet goed. Maar dan roept men dat je boft, je hebt 
immers microsoft. Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten 
spoor. Nee het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd.

Frouke Holtrop, Dictus Benedictus, Lourens de Zee en Greetje Klaren. (eigen foto)

Leerlingen De Wâldsang lieten van zich horen
Op zaterdag 17 mei gaven de dwarsfluitleerlingen van 
Paul Steemers en Anke Drentje een groot concert in de 
zitkuil van het Lauwerscollege om het dwarsfluitseizoen 
feestelijk af te sluiten. Voor een volle zaal met zo’n 130 
man publiek werd er vol overgave gemusiceerd door 
45 dwarsfluiters van allerlei leeftijden. De jongste was 
9 jaar en de oudste 28 jaar. Solistes Nynke Walinga en 
Bertina Marinus werden door Margo Amse begeleid op 
de piano en lieten horen hoe mooi de dwarsfluit combi-
neert met piano. Verder waren er een aantal grote groe-
pen, een dwarsfluitkwartet en ook het fluitorkest van 
de Wâldsang. Allerlei verschillende stijlen kwamen aan 
bod waaronder impressionisme, klassiek, jazz, pop  en 
zelfs een tango van Piazzola. Het concert werd afgeslo-
ten met twee gezamenlijke stukken waarbij al die flui-
ters tegelijk op het podium stonden. Al met al een zeer geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is.

Dwarsfluitkwartet van de Wâldsang. (eigen foto)

Opening expositie Nordwin College in bibliotheek
In het kader van Moanne fan it Fryske boek werd vorig 
jaar door de Afûk en de Provincie Fryslân de Friese 
vertaling van het boek Echt Spel (Foarstelling) aange-
boden aan de scholen voor Voortgezet Onderwijs in 
Friesland. Dinsdag werd in de bibliotheek in Buitenpost 
door Caja Cazemier, de schrijfster en Ans Wallinga, de 
vertaalster van het boek een expositie over dit boek 
geopend. De expositie bestaat uit werkstukken die 
leerlingen van het Nordwin College in het kader van 
een leesvaardigheidsproject gemaakt hebben.

Het boek werd door de leerlingen van klas 1 bij zowel 
Nederlands als Fries gelezen. Daarna was er bij Kunst 
en Cultuur de gelegenheid om van een onderdeel uit 
het verhaal een creatieve verwerking te maken. Leer-
lingen kozen voor heel verschillende vormen; zo wer-
den er filmposters ontworpen, nieuwe boekomslagen 
gemaakt en werd er ruimtelijk werk gecreëerd. 

Deze week werd het project op enthousiaste wijze 

afgesloten met een gastles door de schrijfster en 
vertaalster. Na afloop van deze les werd onder grote 
belangstelling van de leerlingen de expositie in de bibli-
otheek, die bestaat uit een selectie van de vaak bijzon-
der creatieve werkstukken, officieel geopend.

Opening van de tentoonstelling in de bibliotheek. (eigen foto)





Sjoerd is altijd dol geweest op 
vrachtauto’s en wist al vanaf zijn 
prilste jeugd dat hij vrachtwagen-
chauffeur wilde worden. Vanaf het 
moment dat hij zich kan herinneren, 
reed hij met zijn vader mee, die ook 
vrachtwagenchauffeur in de we-
genbouw was. Na de lagere school 
bezocht hij de lts (richting autotech-
niek), gevolgd door een tweejarige 
chauffeursopleiding. Daarna sollici-
teerde hij bij een kiepautobedrijf en 
dat werk is hij altijd blijven doen, zij 
het niet steeds bij dezelfde baas. 
Sjoerd: “Het is zwaar werk, met 
lange dagen. Ik haak de diepla-
der, met asfalteermachines erop, 
aan de vrachtwagen en rijd naar 
mijn werkplek. Dat kan een heel 
eind weg zijn, bv in Rotterdam of 
Utrecht. Om half zeven ’s ochtends 
moet ik daar staan. De machines 
gaan van de aanhanger, die kop-
pel ik af en dan ga ik met de kipper 
asfalt rijden. Het werk moet in zo 
weinig mogelijk dagen klaar zijn, 
dus we gaan soms tot laat door. En 
dan weer terug naar huis rijden.

Toch is het werk me nooit tegenge-
vallen, ik geniet er iedere dag van. 
Het werk op zich is leuk en ik heb 

plezier met mijn collega’s. Het is 
gewoon fi jn dat je als volwassene 
dat kunt doen waar je als kind van 
gedroomd hebt.
Vanaf mijn vierde zat ik al naast mijn 
vader in de vrachtwagen en ik keek 
naar alles wat hij deed, naar elke 
beweging die hij maakte. Want 
dat moest ik later, als ik groot was, 
ook kunnen. Ik weet alles nog van 
die tijd. Noem me een datum en ik 
kan je vertellen welk werk we toen 
deden en waar. Mijn vader had in 
1978 een werk aan de A7 bij Ma-
rum. Ik was al eens met hem mee 
geweest, maar zat door de week 
natuurlijk gewoon op de kleuter-
school. Op woensdag was ik om 
12.00 uur uit, om 12.15 zat ik naast 
mijn moeder in de auto en ik wist 
haar, als vierjarige, precies te ver-
tellen hoe ze moest rijden om op 
het werk van mijn vader te komen. 
Want ik moest en zou er bij zijn.
In 1979 ging hij sneeuwruimen op 
de Rijksweg tussen Drachten en 
Heerenveen. Ik was pas vijf, maar 
ik wilde mee. ’s Avonds om 23.00 

uur gingen we weg, die hele nacht 
en de volgende dag en nacht was 
ik er bij, tot we om 5.00 uur weer 

thuis waren. Al die tijd had ik niet 
geslapen. Mijn moeder vond het 
goed: zij wist wel dat ik het zo mooi 
vond. Toen ik negen jaar was, reed 
ik zelf al stukjes in de vrachtwagen 
op het terrein.
Die mooie tijd duurde tot mijn elf-
de jaar. Op 15 oktober 1985 stapte 
mijn vader uit zijn vrachtwagen en 
kon niet meer overeind staan: hij 
had drie hernia’s. Achteraf bleek 
dat zijn laatste werkdag te zijn ge-
weest; na twee jaar werd hij afge-
keurd. Vreselijk voor hem, hij was 
pas 44, maar ook voor mij: ik kon 
niet meer met hem mee. Twee van 
zijn collega’s lieten me daarna in de 
vakanties meerijden en daar heb 
ik ook veel van geleerd, maar het 
wordt nooit als bij je vader. 
Ik heb het gevoel dat ik nu, als vol-
wassene, het werk van mijn vader 
voortzet, het verleden geeft in elk 
geval wel extra betekenis aan mijn 
werk. En mijn vader leeft ook heel 
erg met me mee: hij belt iedere 
dag om te horen hoe het was.

Mijn hobby is eigenlijk uit hetzelfde 
verhaal ontstaan. Ik heb het zo erg 
gevonden dat mijn vader werd afge-
keurd en dat ik niet meer met hem 
mee kon, dat de herinnering aan 
de jaren tussen mijn vierde en mijn 
elfde heel sterk is gebleven. Die 
koester ik. Ik heb heimwee naar de 
hele wereld van die tijd. Wat heb ik 
bijvoorbeeld genoten van de ritjes 
naar Leeuwarden. Je kwam langs 
de oude veemarkt, die er toen nog 
was, langs Van Gend en Loos, een 
viskraam, voor het oude station 
langs. Ik vond het iedere keer weer 
mooi. Twintig jaar heb ik gezocht 
naar de wagen, waar ik nu mee be-
zig ben, een bepaald type Magirus 
Deutz kipper: net zo één als waarin 
ik met mijn vader heb gereden. 
Door met die auto bezig te zijn, kan 
ik toch iets van die tijd terughalen. 
Mijn vader helpt me met restaure-
ren en voor hem werkt het volgens 
mij ook zo. De andere oldtimer die 
ik heb, met een ‘neusje’, is net zo’n 
type vrachtwagen als waar hij in de 

zestiger jaren in reed. Deze twee 
wagens gaan nooit meer weg!

Het opknappen neemt een jaar of 
twee, drie in beslag. De wagens 
zien er slecht uit en wij maken ze 
weer als nieuw. Meestal ga ik twee 
avonden in de week en op zater-
dagmiddag naar de loods om aan 
de wagens te klussen. Maar dat is 
niet het enige. Met de wagen die al 
klaar is, rijd ik ook af en toe. Bijvoor-
beeld in toertochten, of naar oldti-
merevenementen en shows. Daar 
zit ik met plezier de hele middag, de 
mensen vragen me van alles over 
de wagen en ik kan er heel lang 
over praten. Het is meestal een 
leuk sfeertje van liefhebbers onder 
elkaar, veel chauffeurs die vroeger 
op die auto’s hebben gereden. Ik 
organiseer ook de vrachtwagenaf-
deling van het oldtimerfestival in 
Twijzelerheide (dit jaar op 31 augus-
tus). Vorige zomer had ik daar wel 
54 wagens staan. Ik heb natuurlijk 
mijn eigen verhaal; wat de andere 
bezoekers zo aantrekt in die oldti-
mers? Ik denk dat ze er van genie-
ten dat de wagens die ze kennen 
uit de zeventiger jaren nog bestaan 
en er nu weer zo mooi uit zien, 
haast nog mooier dan destijds. En 
ze vinden het leuk dat iemand als ik 
er zo mee bezig is en het zo grondig 
aanpakt. De Magirus is bovendien 
zeldzaam: het merk bestaat sinds 
1984 niet meer. Bij de 150 oldtimers 
die vorig jaar bij een evenement in 
Stroe stonden was er één Magirus: 
die van mij. Dat gaf een feestelijk 
gevoel. Het geluid van een Magirus 
is ook bijzonder: de motor is lucht-
gekoeld en heeft een hoop lawaai. 
Laatst reed ik over een weggetje en 
twee fi etsers, die een eind voor me 
reden, keken om, stapten af  en sta-
ken hun duim omhoog. Het maakt 
blijkbaar wat los bij mensen, vooral 
bij mannen. Mijn vrouw heeft niks 
met vrachtwagens, maar ze laat mij 
gelukkig rustig mijn gang gaan.

Een oldtimer restaureren is een 
dure hobby: één nieuwe band kost 
bijvoorbeeld al € 600,-. En er zitten 
er tien op. Als deze wagen klaar is, 
komt er daarom ook geen andere, 
want dan zou ik eerst één van mijn 
twee mooie kippers moeten verko-
pen en dat wil ik niet. Maar een an-
dere hobby? Ik zou me geen andere 
hobby kunnen voorstellen dan deze. 
De Magirus heeft het voor mij.”
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Inspirat ie
door Ineke Mooijweer Sjoerd van der Meer:  de magie van de Magirus

Sjoerd met dochter bij zijn  geliefde Magirus truck. (eigen foto)

Sjoerd van der Meer lijkt één van die gelukkige mensen te zijn bij 
wie hobby en werk heel dicht bij elkaar liggen. Hij geniet van zijn 
werk als vrachtwagenchauffeur in de wegenbouw en in zijn vrije 
tijd restaureert hij oldtimer kiepauto’s. Van de drie die hij er had, 
heeft hij er één weer verkocht, want “het moet wel betaalbaar blij-
ven”. De andere twee gaan nooit meer weg, verzekert hij me. Daar-
voor is de band, die hij er mee heeft, te sterk.

Sjoerd samen met mijn vader bezig de eerste onderdelen te demonteren van ons nieuwe 
meerjarige restauratieproject. (eigen foto)

Dokter (praat snel):
Teo, ik moet je eerst een prik 
geven dus zou je even willen 

liggen?



Aquasporten 
Maak kennis met Aquabootcamp, Aquazumba, Aquarobic, Aquajogging, Aquavaria en Aquaconditie: 

5 lessen voor € 20,-

Zwemlesaanbieding 
Alle lessen voor het AB en C diploma 4 keer € 150,-, te betalen in de kinderbijslag maanden.

U kunt kiezen of u 1, 2 of 3 keer per week wilt komen zwemmen met uw kind. Wij lessen volgens de nieuwste

methode en houden ons aan de richtlijnen van de NPZ-NRZ, welke voldoen aan de hoogste zwemveiligheidseisen.

(exclusief inschrijfgeld, pas en diplomazwemmen, bij 3 keer per week les moet u de kaart in twee termijnen van € 300,- voldoen)

Fifty Fit 
Bent u 50+ kom dan eens deelnemen aan de doelgroep en de oefeningen die speciaal voor u zijn ontwikkeld.

Ook hiervoor geldt een aanbieding: 5 lessen voor € 20,-

Ook zijn wij op dinsdagmiddag van 14.00-16.30 uur, zaterdag van 13.30-16.00 uur en zondag van 11.00-14.00 uur

open voor recreatiezwemmen en o.a. kinderfeesten.

Voor tijden en opgave, bel met Zwembad de Kûpe, tel. 0511543180 of kijk op onze site: www.dekupe.nl

 Kuipersweg 74b T: 0511 – 543180
 9285 SW Buitenpost E: info@dekupe.nl
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Buitenpost bevrijd (2)

Max Nabarro  was vol lof over de Friezen. “In 
Friesland heb ik veel levenservaring opgedaan”, 
vertelde hij. “Hier werd ik geconfronteerd met 
een totaal onbekende leefwijze. Dit was zeer 
leerzaam”. Het tweede deel van zijn toespraak 
was een terugblik op de donkere oorlogsjaren, 
onder de titel “Niet meer!”. Hierin vertelt hij 
op een indringende wijze hoe de nazi’s het volk 
hadden onderdrukt. 

Ik kan mijn pen niet meer bedwingen. 
‘k Moet een of ander liedje zingen.
Mijn hersenen werken als weleer.
Ik zing een liedje van: Niet meer!!!
Niet meer onder ’n schuilnaam leven,
Niet meer onder het minste beve.
naar radio luisteren met gevaar. 
Niet meer wantrouwen elkaar.
Niet meer verstoppen vele zaken,
die de mof tot buit kan maken.
Niet meer zullen rovers sluipen.
Niet meer in een schuilplaats kruipen.
Niet meer zullen wij ontstellen,
’s avonds bij een plotseling bellen.
Niet meer kijken w’elkaar angstig aan,
vragend: ”Wat heb ik gedaan?”
Niet meer vragen: “Is het veilig?”
Niet meer besmeuren, wat is heilig.
Niet meer kruipen in een hoek.
Niet meer bang voor vreemd bezoek.
Niet meer zenuwslopend sjouwen.
Weg die angst bij moeders, vrouwen.
Dat zoon of man moet weg uit huis.
Opgejaagd door laag gespuis.
Niet meer, dat men niet mag weten,
hoe je vrienden en je helpers heten.
Niets meer verbergen in sok of schoen.
Uit angst voor eervergeten poen.
Niet meer horen wij die kwallen.
onzin door de radio brallen,
zaaiend vergift bij klein en groot.
Niet meer door verraad gedood. 
Niet meer zien w’in onze rijen,
sletten met de moffen vrijen.
Niet meer horen we Max Blokzijl.
Die vindt in de gevangenis zijn “Heil”.
Niet meer vertrappen der geboden.
Niets meer verboden voor joden.
Niet meer ontheiligen der wet,
met nazigif de mens besmet.
Niet meer het vieze propageren,
op de laagste hartstocht speculeren.
‘t “Groot Duitse Rijk” is naar de maan.
Ons Nederland, dat blijft bestaan.
Niet meer zal men ons knechten. 
Niet meer knagen aan onze rechten.
Niet meer zulk een wereld brand.
Geen barbaar meer in ons land.
Niet meer lezen wij van “distanciëren”, 
van “afgrendelen” en “penetreren”.
Bevrijd is ’t land en spoedig schoon.
Hitler kreeg z’n verdiende loon!!!
Niet meer horen we moffenzangen.
Niet meer zien we hakenkruisen hangen.
Niet meer schreeuwers van “Hou zee!”
Weg gespuis van NSB.
Vrij ons land van die verraders,
dieven, moordenaars mitsgaders.
Wij vieren Neerlands grootste dag.
Hoog weer onze eigen vlag!!!

De ontboezeming van deze Joodse onderduiker 
maakte grote indruk. Hier sprak een man, die 
de spanning en de angst aan de lijve ondervon-
den had. Die nu zijn hart in een blijde jubel kon 
ontladen en daarbij ook zijn grote dankbaarheid 
kon uitspreken. Na de bevrijding bleef hij nog 
enige tijd wonen in Buitenpost. Op welk adres 
is niet bekend. In de bevolkingsregisters wordt 
hij niet vermeld. Deze waren op 3 juli 1943 door 
Gerrit Leistra vernietigd. Toen de reconstructie 
goed en wel op gang kwam, was Max reeds 
vertrokken. Het kan ook zijn dat hij die tijd heeft 
doorgebracht  op zijn onbekend onderduikadres. 
Teruggekeerd in Amsterdam nam hij de draad 
weer op als conferencier en zanger. Maar toen 
hij zich te oud ging voelen voor zijn artistieke car-
rière, begon hij weer in zijn eerste beroep als 
diamantbewerker. Friesland bleef een aparte 
plaats in zijn hart houden. Hij overleed op 8 janu-
ari 1977. De volgende dag, zondag 6 mei 1945, 
werd een algemene dankdag gehouden voor alle 
gezindten. De Gereformeerde Kerk zat stamp-
vol. Toen Klaas de Vries van de steenhouwerij 
aan de Jeltingalaan, verzetsman van het eerste 
uur en socialist in hart en nieren, op de preek-
stoel verscheen, zullen er mensen zijn geweest 
die vreemd opgekeken hebben. En dat was bij 
Klaas evenzo, getuige zijn inleiding op de feest-
rede: “Wie had vóór de oorlog kunnen denken 
dat ik als socialist en nu voorzitter van het co-
mité de feestrede zou houden op de preekstoel 
in de Gereformeerde Kerk?”. Zijn vurige wens 
was dat deze eenheid zich na de oorlog zou 
voortzetten. Hoe groot was zijn teleurstelling, 
en met hem van vele oud-verzetsmensen, toen 
de oude patronen weer terug keerden. Er werd 
bij deze gelegenheid ook aandacht geschonken 
aan hen die een geliefde door de oorlogsom-
standigheden hadden verloren en aan hen die 
nog niet wisten waar ze gebleven waren. Voor 
hen waren deze feestelijke dagen omfloerst met 
een diepe bezorgdheid. Deze dankdag beteken-
de nog niet het einde van een ware feestroes. 
Zaterdag 12 mei 1945 was er opnieuw feest, nu 
op het terrein aan de Parklaan. En opnieuw was 
de gehele gemeenschap in touw. Een optocht 
van maar liefst 103 wagens met 21 ruiters aan 

het hoofd trok door het dorp. De opvoering van 
het toneelstuk “Skaad en Ljocht”, geschreven 
door Hendrik Eijgelaar te Wolvega, was even-
eens een hoogtepunt. Het decor werd gevormd 
door pakken stro. De titel geeft al aan wat de 
inhoud was: het wel en wee tijdens de oorlogs-
jaren.
De festiviteiten werden afgesloten met een fak-
keloptocht. En nu kwam de harde werkelijkheid. 
Velen waren niet meer gewend aan geregeld 
werk. De spanningen van het opgesloten zitten, 
van het onderduiken, het steeds maar weer op-
letten op de gevaren eisten hun tol. Allerlei plan-
nen werden er beraamd voor een nieuwe ener-
gie onder de slogan “Nederland zal herrijzen”, 
met de inzet en hoop op een betere toekomst. 

Bronnen deel 44 en 45: Nieuw Israëlitisch 
Weekblad 9-1-1959; idem 8-4-1966. Dagboek, 
Willem van der Veer. Informanten: Juul Beerda; 
Anne van Lune; Jasper Pool, Surhuizum; Roel 
Roosma.

Hiermee beëindigen wij de serie Buitenpost 
1940-1945. Alle reeds genoemde informanten 
nogmaals bedankt. Zonder jullie hulp was deze 
serie niet tot stand gekomen.

Jasper Keizer

Al snel na de oorlog verschenen enkele delen van het Oorlogsprentenboek. Wat Max Nabarro in woorden vertolkte deed 
Ton van Tast door middel van beeldverhalen. (foto: Jasper Keizer)

Buitenpost 1940-1945 -deel 45-

Leven -5-

Gesien Leguijt, 30 jaar, moeder van 
drie zoons, beschrijft het leven van 
een doorsnee gezin. Met een lach 
en een traan beschrijft zij de dage-
lijkse perikelen van een moeder en 
vrouw.

Dat zou ik dus nooit doen...
Vol goede moed begon onze oud-
ste aan zijn zwemcarrière. Met an-
dere woorden: hij ging op zwemles. 
En wat had het manneke er een 
zin in. Huppelend met zwemtas in 
de hand gingen we de grote verre 
tocht aan. Het zweet stond ons al 
gauw op het hoofd en we waren 
blij toen we vijf hele minuten later 
aankwamen bij ‘het zwembad’. 
Ons zwembad: De Kûpe, die er 
gelukkig nog is. Zodat ook onze 
kinderen hun zwemvaardigheden 
kunnen trainen en perfectioneren. 
Gelukkig. We gingen naar binnen, 
checkten in, kleedden om, douch-
ten en konden los… nou ja, de 
zoon dan hé? Ik ging als volleerde 
mama achter het glas zitten met 
een tijdschrift op mijn mobiel. En 
toen begon het gedonder. Ach-
ter me zaten meer ouders, moe-
ders, vaders en zelfs wat opa’s 
en oma’s. Het zag er maar wat 
gezellig uit allemaal. Maar schijn 
bedriegt bleek al snel. Mijn oren 
zijn vaak die van een klein potje en 
hoewel ik het niet wilde ving ik een 
aantal gesprekken op. Het begon 
met een moeder die te laat kwam. 
Ze rolde als een zoet broodje over 
de tong van een paar aanwezige 
dames: “Och gut, kijk nou… weer 
te laat. Dat zou ik toch nooit doen! 
Ik bedoel maar, die zwemjuffen 
zijn toch ook op tijd… blablabladi-
blabla.” Ik stond op het punt om er 
wat van te zeggen. Maar ik hield 
me in, waarom zou ik een storm in 
een glas water beginnen, er was al 
water genoeg in dit gebouw. Niet 
veel later hoorde ik een vader en 
een moeder praten over een ‘buur-
vrouw’.  Deze arme vrouw had een 
postnatale depressie gekregen en 
daardoor was er iets gebeurd wat 
die vader (de vader! Notabene!) 
en ik citeer: “Nooit zou doen!” 
Mijn armhaartjes gingen tegelijk 
met mijn nekhaartjes in de verde-
digingsstand. En ik dacht bij me-
zelf: “Ik ga er nu niks van zeggen, 
ik ga de dag van deze mensen niet  
verpesten en ook de dag van onze 
lieve zoon niet, maar gelukkig heb 
ik een column om af en toe mijn 
ongenoegen over het oordelend 
vermogen van medemensen te 
kunnen ventileren”. Dus bij deze, 
ik verfoei het oordelen over een 
ander. Waar het maar over gaan 
moge. Wij allemaal, niet één uitge-
zonderd (ook ik niet) moeten echt 
eens leren het goede te zoeken in 
onze medemens. En als dat niet 
lukt hebben we een supergoed 
gezegde waar iedereen zich, vol-
gens mij, prima aan zou moeten 
kunnen houden: “Als je niks goeds 
over iemand kan zeggen, houd je 
dan stil!” En geloof me, voor een 
kwebbeltante als ik is dat een hele 
opgave. En natuurlijk ga ik ook wel 
eens de mist in. Tenslotte houden 
we er allemaal van om een ander 
naar beneden te halen om zelf ho-
ger en groter te lijken, het zit in ons 
‘kwade’ bloed. Maar misschien, 
heel misschien zou het onze sa-
menleving en ook ons dorp een 
stuk gezelliger maken als we dat 
hele ‘oordelen over elkaar’ gewoon 
maar ‘nooit zouden doen!’

De foto’s

Buurt volleybal toernooi op donderdag 15 mei. Er deden 20 teams mee aan dit sportieve gebeuren van volleybal club Buitenpost . (foto’s: Hielke Boorsma)



NIEUW
 Foam-klei, heel zachte, lichte klei, 

speciaal voor kinderen.

)

Plant van de 
maand juni

munt (mentha pipatita) 
Gratis bij besteding vanaf 

€ 25,00 in onze verkooptuin.

Uitgebreid assortiment 
groente, kruiden, fruitbomen 

en vaste planten.

Toegang tot onze verkooptuin 
is gratis.

De Kruidhof, Schoolstraat 29b, Buitenpost, www.dekruidhof.nl
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Spor tkoppen
door Bote de Haan

Jurjen van der Noord, speedsurfer

Als negenjarig jongetje kwam hij 
voor het eerst in aanraking met 
de surfsport. Tijdens een vakantie 
in Frankrijk stond hij op de smalle 
plank en hij werd meteen gegrepen 
door het surfvirus. Weer terug in 
Burgum, waar zijn ouders wonen, 
nam hij zijn eerste surflessen op de 
Grote Wielen. Dicht bij huis kon hij 
trainen op het Burgumermar. Frys-
lân is een echte watersportprovin-
cie; lange reizen hoefde de jonge 
Jurjen niet te maken om zijn gelief-
de sport uit te oefenen. Al zijn vrije 
tijd besteedde hij er aan, alleen zijn 
studie werd niet verwaarloosd. Tij-
dens het studeren in Leeuwarden 
aan de HTS en later in Groningen 
aan de RUG zette hij zijn geliefde 
sport even op een zacht pitje. Na 
de studie had hij direct werk bij het 
Provinciehuis in de stad Groningen 
en kreeg zijn hobby gelijk weer 
ruim baan. “De uitvinding van een 
speciaal GPS apparaat voor surfers 
was voor mij een geweldige uitda-
ging”, vertelt Jurjen, “Ik ben nogal 
competitief ingesteld en kon via 
de computer aflezen hoe snel an-
deren surfen. Toen kwam ik tot de 
conclusie dat ik één van de beste 
speedsurfers ter wereld was.” 
Helaas liep het wereldkampioen-
schap van 2008 in Griekenland uit 
op een teleurstelling. Jurjen werd 
zestiende. 

Surfen is een Olympische sport. 
De Texelaar Dorian van Rijssel-

berghe won de gouden medaille 
bij de laatstgehouden Olympische  
Zomerspelen in Londen. “Dorian is 
een licht ventje en daarom heel ge-
schikt voor surfen over een uitge-
zet parcours. Dorian is nauwelijks 
afhankelijk van wind en is in staat 
om heel goed tactisch te surfen”, 
vertelt Jurjen die zelf 1.95 meter 
lang is en 99 kg weegt. “Met mijn 
lichaamsbouw ben ik totaal onge-
schikt voor die discipline. Voor mij 
kan het niet hard genoeg waaien en 
dan op de plank en met een hoge 
snelheid over het water scheren. 

Surfen boven de 50 knopen (dit is 
ongeveer 98.3 km per uur) geeft 
een enorme kick.” Op dit moment 
is Jurjen qua snelheid nummer drie 
op de wereldranglijst. Een Frans-
man Antoine Albeau en een Zweed  
Anders Bringdahl waren net iets 
sneller. De GPS, waar niet mee 
gerommeld kan worden, geeft dat 
allemaal heel nauwkeurig aan.

Namibië is het land waar Jurjen al 
tweemaal drie weken doorbracht 
in een poging om het wereldsnel-
heidsrecord te veroveren. ”Daar bij 

het stadje Luderitz is een smal ka-
naal uitgegraven. We (Jurjen ging 
met nog vijf andere Nederlandse 
speedsurfers) gaan dan in novem-
ber. Omdat het land op het zuide-
lijk halfrond ligt, is het daar dan 
voorjaar. Het waait in Luderitz rond 
die tijd meestal flink, windkracht 
negen à tien is geen uitzondering 
en de wind komt altijd uit dezelfde 
richting”, vertelt Jurjen. In 2012 
toog de wereldtop voor het eerst 
naar Namibië in een poging om 
een nieuw wereldrecord te vesti-
gen. Het lukte ook, Jurjen surfte 
naar een nieuw Nederlands record 
51.26 knopen (95 km/uur), echter 
de Fransman Albeau was hem te 
snel af met een tijd van 52.05 kno-
pen (96.4 km/uur). Dit gebeurde in 
2012. Het oude wereldrecord van 
49.5 knopen uit 2009, ook van Al-
beau sneuvelde. “In 2013 ging ik 
voor de tweede maal naar Nami-
bië. Het werd een teleurstelling. 
De wind was dit keer niet sterk ge-
noeg en er waren veel te veel sur-
fers. Er kan maar één deelnemer 
tegelijk op het kanaal. Je moest 
soms wel een uur wachten voor-
dat je kon surfen.” Namibië staat 
voor november 2014 om die reden 
niet op het programma bij onze 
plaatsgenoot.

Dit jaar neemt hij deel aan het 
Europees kampioenschap, dat in 
juni wordt gehouden op het eiland  
Fuerteventura, één van de Canari-
sche eilanden; het waait daar altijd 
en is dus geschikt om hoge snel-
heden te realiseren. Op de vraag of 
Jurjen, zonder aan het Nederlands 
kampioenschap deel te hebben 
genomen wel wordt uitgezonden,  
moet hij lachen. “De nummer drie 
van de wereld slaan ze toch niet 
over?“, is zijn reactie. Jurjen is 
de enige amateur tussen allemaal 
profs. “Dankzij de sponsors kan ik 
met de wereldtoppers mee doen, 
maar ik moet ernaast wel blijven 
werken”, vertelt Jurjen.

Op facebook heeft Jurjen een ei-
gen pagina onder www.facebook.
com/jurjenvandernoord. De voer-
taal is Engels, omdat de meeste 
volgers deze taal wel beheersen 
en niet het Nederlands. Op de fa-
cebookpagina staat ook een mooi 
filmpje van Jurjen op volle snelheid 
over de golven zeilend. De trainin-
gen werkt Jurjen vooral af op de 
Waddenzee en af en toe het IJssel-
meer. Zijn grootste droom op surf-
gebied: een keer het wereldrecord 
speedsurfen verbeteren.

Jurjen van der Noord met zijn geliefde surfplank.  (foto Juul Beerda)

Wanneer het windkracht acht 
is sluiten de meeste Buitenpos-
ters de ramen. Ze kijken bezorgd 
naar de bomen en zijn bang dat 
er takken van afwaaien en op 
hun huis terechtkomen. Toch is 
er één Buitenposter die wind-
kracht acht of negen prachtig 
vindt. Wanneer  Gerrit Hiemstra 
zijn weerpraatje houdt en ver-
telt dat het hard gaat waaien,  
begint zijn hart sneller te klop-
pen en weet hij het: morgen 
kan ik speedsurfen. Zijn naam 
is Jurjen van der Noord en hij 
woont aan de Dijkhuisterweg.

De spor t foto

Karst Veninga’s grootste hobby is vissen en zijn favoriete visstekje is het bruggetje over 
de vijverpartij aan De Zeilen. Als het even kan gooit hij hier dagelijks zijn hengeltje uit. Zo 
ook in de afgelopen meivakantie. Om de bijna 50 cm grote zeelt op het droge te krijgen 
moest het schepnet er aan te pas komen. Enkele ogenblikken later kreeg de zeelt weer 
de vrijheid. (eigen foto)

Swaddekuier krijgt eigen Swaddekuierbol

Op woensdag 30 april is de eerste Swaddekuierbol 
overhandigd aan het bestuur van de Swaddekuier. 
Willem Kroodsma en Marijke Brander ontvangen het 
voedzame muesli speltbroodje van Anna van der Bijl. 
Het bestuur van de Swaddekuier heeft in samenwer-
king met bakkerij A.J. van der Bijl speciaal voor deze 
wandeltocht de Swaddekuierbol ontwikkeld. Het origi-
neel ambachtelijk gemaakte product bevat speltmeel, 
gedroogde zuidvruchten, gemengde noten, appel en 
rozijnen. “Deze combinatie van ingrediënten maakt 
dat de Swaddekuierbol vol energie zit. En dat hebben 
de wandelaars natuurlijk nodig,” aldus van der Bijl. Op 
27 en 28 juni aanstaande vindt de wandeltocht door 
het nationaal landschap De Fryske Wâlden voor de 
zevende maal plaats. Nynke Kloosterman, secretaris 

van de Swaddekuier, is erg content met het broodje: 
“Ik heb het al even geproefd en het broodje heeft een 
heerlijke bite, het is erg smakelijk en voedzaam”. Het 
bestuur trakteert alle deelnemers van de wandeltocht 
daarom ook graag op deze voedzame versnapering. 
De broodjes zijn vanaf woensdag 7 mei aanstaande 
verkrijgbaar in alle winkels van bakker van der Bijl.
Wilt u ook een keer de sfeer van de Swaddekuier proe-
ven? Inschrijven kan op www.swaddekuier.nl

Willem Kroodsma en Marijke Brander ontvangen de Swaddekui-
erbol van bakker Anna van der Bijl. (eigen foto)

Klaverjassen in De Roskam
Het is misschien niet bij iedereen bekend, maar in Buitenpost is een ge-
zellige groep klaverjassers actief! Op 18 april werd het klaverjasseizoen 
in café de Roskam weer afgesloten. Twee keer per maand werd op de 
vrijdagavond door gemiddeld twaalf enthousiaste klaverjassers weer fel 
gestreden om heerlijke vleesprijzen van onze plaatselijke Keurslager J. 
van der Bijl. Op deze avonden worden vier rondes van zestien partijen 
gespeeld. Op deze laatste avond werd ook de wisselbeker weer uitgereikt 
aan de winnaar van de competitie. Bovendien mocht deze ook een extra 
geldprijs mee naar huis nemen, beschikbaar gesteld door de uitbater van 
feestcafé het Posthuis en café De Roskam, waar het klaverjassen plaats 
vindt.
Mocht u ook in zijn voor een gezellige avond klaverjassen dan kunt u vrij-
blijvend een speelschema voor het komende seizoen afhalen bij café de 
Roskam. Uiteraard staat gezelligheid hoog in het vaandel!
Tenslotte bedanken wij de uitbater voor de gastvrijheid, koffie, thee en de 
aangeboden versnaperingen!

Meldpunt Bedrijvigheid

> De Vesteynde in Buitenpost
Per 1 mei zal De Vesteynde zich vestigen aan de Kui-
persweg 74C (pand van voormalig deurwaarder, maast 
timmerfabriek van de Witte), in het Paramedisch Cen-
trum Buitenpost. Hier kunt u terecht voor Fysiotherpie, 
Manuele therapie, Sportfysiotherapie, Dry Needling, 
Shockwave therapie en nog veel meer. Dit centrum 
is een samenwerkingsverband tussen De Vesteynde, 
Praktijk Oefentherapie Mensendieck en Logopedie 
Buitenpost. Voor een afspraak belt u met tel. 447337.

Bezoek ook onze website voor meer 

(dorps)foto’s en nieuws!

www.binnenbuitenpost.nl



Juni maand v/h spannende boek
Geschenk van uw boekverkoper:

Incendio van Tess Gerritsen
Gratis bij € 12,50 aan boeken

Volop:

›  asperges

› aardbeien

› nieuwe oogst Zeeuwse doré’s

›  nieuwe oogst malta’s & nicola’s

volg ons ook op facebook



Computer-/Tabletcursussen
De ontwikkelingen op het gebied van computers gaan in snel tempo door. 
Kijk naar de laptops die inmiddels aangestuurd worden met Windows 8 
en naar de inmiddels door velen aangeschafte tablets. Was je aardig be-
dreven op je oude computer met Windows 7, als je een nieuwe aanschaft 
met Windows 8 moet je er menig uurtje insteken om hier wegwijs op te 
worden. Heb je een tablet aangeschaft dan benut je vaak lang niet alle 
mogelijkheden. Een belangrijk probleem begint nu ook de beveiliging te 
worden. We worden aan alle kanten gewaarschuwd maar hoe zit het nu 
precies en waar moeten we op letten ? De cursusleider is bereid vraag-
gestuurde workshops en cursussen te ontwikkelen. Daarom vragen we 
u ons te melden voor welke van de volgende mogelijkheden u interesse 
heeft. Zijn er zes mensen die dezelfde vragen als u hebben, dan kan er een 
cursus of workshop starten.
De mogelijkheden zijn:
- Beginnerscursus Windows 8
- Gevorderdencursus: omvat erg veel mogelijkheden over het gebruik van 

Windows en persoonlijke toepassingen van verschillende programma’s.
- Overstap van Windows 7 naar 8, wat zijn de verschillen.
- Workshop beveiliging
- Workshop Android tablets

Heeft u gerichte belangstelling dan kunt u dat laten weten aan Joyce van 
der Laaken, email: laaken25@live.nl, tel. 542465
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Gratis kennismakingsavond klassieke muziek

Basiscursus Fotografi e
Foto’s maken is leuk, echt mooie foto’s maken is nog veel leuker! Op de 
basiscursus fotografi e van It Koartling leert u in tien avonden de basis-
technieken om mooie foto’s te maken. Ongeacht of u nu over een bijna 
professionele spiegelrefl excamera met verwisselbare lenzen beschikt of 
juist zo’n heerlijk handige compactcamera heeft. In deze cursus leert u 
alles over de piefjes en palletjes, en moeilijke getalletjes op uw camera, 
maar vooral ook om het beste uit uzelf en uit uw camera te halen. Want fo-
tograferen betekent letterlijk: schrijven met licht. Daarom wordt er in deze 
cursus veel aandacht besteed aan zaken als belichting en verlichting.
U leert uw onderwerpen en de lichtomstandigheden waarin u ze wilt vast-
leggen op hun fotografi sche mogelijkheden te beoordelen. Ook kijken we 
tijdens de cursus regelmatig naar foto’s van anderen. Werk van elkaar 
als cursisten, maar ook werk van beroemde fotografen. Om bijvoorbeeld 
eens uit te pluizen hoe iemand die bepaalde foto nou gemaakt heeft. 
Naast de theoretische en technische informatie uit de cursus doen we op 
die manier ook buitengewoon veel nuttige kennis op over de werkwijze 
en visie van anderen. Met de technische kennis en de tijdens de cursus 
opgedane inzichten zullen uw resultaten steeds meer voorspelbaar wor-
den en wordt u steeds minder afhankelijk van toevalstreffers. Kortom: u 
leert fotograferen!

Op 30 september start in It Koartling een nieuwe serie 
van acht avonden met Rudolf Nammensma. De eerste 
avond is gratis toegankelijk voor iedere belangstellen-
de. Is het iets voor mij? De schoonheid van klassieke 
muziek ontdekken. De geschiedenis erachter. En ook 
nog concerten meemaken, live, door bijvoorbeeld met 
korting naar een optreden van het Noord Nederlands 
Orkest te gaan. Of via projecties van delen van concer-
ten op een groot scherm. Al enige jaren neemt Rudolf 
Nammensma, muziekwetenschapper en recensent 
van de Leeuwarder Courant, zijn toehoorders in It 
Koartling mee op een avontuurlijke ontdekkingsreis, 
kriskras door de klassieke muziek. Hij vertelt erover, 
intrigerend en op een laagdrempelige manier. 
Vorig jaar was het een enorm succes om mensen te 
vragen eerst eens een avond mee te maken en daarna 
pas te beslissen of je de hele cursus wilt gaan volgen. 
Alle luisteraars zijn vorig jaar gebleven.
Het nieuwe jaar brengt echter een paar wijzigingen en 
daardoor kunnen er weer nieuwe mensen bij. Ook is 
de zaal veranderd waardoor het mogelijk is meer per-
sonen te kunnen herbergen. En Rudolf vindt het fi jn 
om voor een groot publiek te kunnen werken. Nam-
mensma: “Hoe meer mensen deelnemen, hoe leuker 
en inspirerender de avonden worden. Voor mij. En 
voor de cursisten.”
Graag van te voren opgeven bij Evertje Gatsonides, tel. 
542772 of email: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Onze penningmeester, Hink Speulman, heeft aange-
geven te willen stoppen met zijn werkzaamheden op 
fi nancieel gebied. Hij heeft deze functie gedurende 
zeven jaar uitgevoerd en heeft in die periode hard ge-
werkt om te zorgen dat de fi nanciën van It Koartling 
op orde zijn, ondanks de nodige tegenwind. We heb-
ben als bestuur er alle begrip voor dat Hink uiteindelijk 
weer eens wat anders wil doen, maar het stelt ons ook 
voor een probleem. We hebben dringend iemand no-
dig die deze klus voor langere tijd over wil nemen. De 
penningmeester is lid van het dagelijks bestuur en dus 
medeverantwoordelijk voor het maken en uitvoeren 
van het beleid van Sociaal Cultureel Werk Buitenpost. 
Daarbij gaat het om het ontwikkelen van activiteiten die 
erop gericht zijn om mensen te inspireren, met elkaar 

in contact te brengen en hen bewust te maken van 
zichzelf en hun omgeving. Vrijwilligerswerk, dat heel 
direct effect heeft op je eigen leefomgeving. Onze 
penningmeester is, naast de algemene bestuurstaak, 
verantwoordelijk voor de fi nanciële administratie en 
draagt zorg voor de jaarbegroting. Bovendien bereidt 
de penningmeester jaarlijks de fi nanciële verantwoor-
ding voor. De penningmeester adviseert ook het be-
stuur met betrekking tot de fi nanciële consequenties 
van  het meerjarenbeleid.
Als je je graag als vrijwilliger inzet voor je dorpsgenoten, 
je kan vinden in de doelstellingen van Sociaal Cultureel 
Werk en enige fi nanciële achtergrond hebt meld je dan 
aan bij It Koartling. Dat kan via email: info@itkoartling.nl 
of telefonisch op 0644348221 of 542772.

It Koartling zoekt nieuwe penningmeester

Cursus Keramiek
Vanwege groot succes is het afgelopen jaar het aantal cursussen kera-
miek in It Koartling fl ink uitgebreid. Er worden nu vier cursussen gege-
ven door twee docenten. In de cursus kun je van een blok klei de meest 
uiteenlopende voorwerpen maken: vazen, schalen, fi guren, gebruiksvoor-
werpen, etc. Als je je werkstuk hebt gevormd wordt het eerst gebakken 
in de oven. Daarna ga je het glazuren(=schilderen) in de kleur die je mooi 
vindt en wordt het werkstuk weer gebakken. De cursisten genieten ervan 
om met hun handen bezig te zijn en kleurige werkstukken zijn het resul-
taat. Je kunt je fantasie hierin heerlijk uitleven.

Op maandag- en donderdagochtend zijn de cursisten bezig onder lei-
ding van Dineke Taal. Dineke heeft een eigen atelier in het hoge Noorden in 
Lichtaard. Zij geeft les in haar eigen atelier en in Boksum en Buitenpost.
Op maandagmiddag en -avond worden de lessen gegeven door Mar-
greet Wierda. Ook zij heeft een eigen atelier waar zij les kan geven maar 
op het ogenblik geeft zij ’s winters alleen les in Buitenpost, omdat zij bezig 
is met een opleiding op de Klassieke Academie in Groningen.
Beide docentes hebben een eigen website waarop u hun werk kunt be-
kijken. Dineke Taal: www.kleitaal.nl en Margreet Wierda: www.magreet-
wierda.nl. De cursussen starten weer in september 2014 en zijn tien keer 
twee uur. De kosten zijn € 95,-, inclusief koffi e/thee, exclusief materialen.

Als uw interesse is gewekt en u inlichtingen wilt inwinnen of u wilt 
opgeven kunt u dat doen bij Joyce van der Laaken, tel. 542465, email: 
laaken25@live.nl.

Rudolf Nammensma. (foto: It Koartling)

Het was weer bijzonder gezellig in het Repair café de 
eerste zaterdag van mei. Na enige tijd afwezig te zijn 
geweest, waren de Senseo’s er weer. Maar ook ande-
re artikelen zoals haakse slijpers, stofzuigers en design 
lampen werden weer vakkundig gerepareerd.

Zaterdag 7 juni is dan al weer de laatste keer van het 1e 
seizoen van het Repair Café in Buitenpost. Want in juli 
en augustus zal het Repair Café gesloten zijn, wegens 
de vakantieperiode.

We kijken met voldoening terug op de afgelopen pe-
riode. Sinds de opening op 5 oktober 2013 werden er 
iedere maand zo’n 15 zaken binnen gebracht, waarbij 
80% weer gerepareerd werd. Steeds was het heel 
gezellig en ontstonden er ook levendige gesprekken. 

Iedereen heeft veel waardering voor het initiatief van 
het Repair Café. Zoals bekend gaat het bij het Repair 
Café niet alleen om het repareren van spullen, maar 
ook om het beter bewust maken van consumenten. 
We leven immers in een enorme consumptie maat-
schappij, waarbij weggooien aan de orde van de dag is. 
Kunnen we dit uit milieu oogpunt wel volhouden? Leg-
gen we een niet te groot beslag op de grondstoffen. 
Waar komt dit gedrag vandaan? Het VARA programma 
EZ wijdde hier op 2 mei een interessante uitzending 
aan. Zie: uitzending gemist nummer 1414533. Bewust 
of onbewust doen we hier dus allemaal aan mee. Dit 
stemt tot nadenken! Zou (het eind van) de crisis niet 
een mooi moment zijn om het roer om te gooien?
Wie zien u graag terug op 7 juni.

Zaterdag 7 juni weer Repair Café in It Koartling

De gezamenlijke lunchbijeenkomst, die op vrijdag 16 
mei in It Koartling plaatsvond, bracht lokale politici, 
ambtenaren en vrijwilligersorganisaties bij elkaar. De 
bijeenkomst werd georganiseerd door KEaRN Welzijn 
en de KEaRN Vrijwilligerscentrale. De lunchbijeen-
komst haakte aan bij de oproep van de Vereniging Ne-
derlandse Organisaties Vrijwilligerswerk om (nieuwe) 
gemeenteraadsleden en wethouders op een gecoör-
dineerde manier te laten kennismaken met het vrijwil-
ligerswerk. In geanimeerde gesprekken wisselden de 
ruim vijftig deelnemers gedachten en standpunten uit 
en er werden tal van onderlinge (vervolg-)afspraken 
gemaakt. Daarmee is de ontmoeting alleszins in haar 
opzet geslaagd. Gezien het enthousiasme van alle 
deelnemers en de resultaten van de gevoerde discus-
sies krijgt de bijeenkomst uiteraard een vervolg. 
Om de bijeenkomst van extra gespreksstof te voorzien 
maakte It Koartling een speciale folder: Nieuws uit het 
vrijwilligersveld. De folder kan worden gedownload 
van de website van It Koartling: www.itkoartling.nl. Op 
de website vindt u eveneens meer informatie over dit 
en andere actuele onderwerpen. 

Lunchbijeenkomst in It Koartling

Wilt u op de hoogte blijven of reageren 

op het nieuws? Bezoek onze website! 

www.itkoartl ing.nl

Hy rekket my fuortdaliks wer yn it 
hert. It kûltsje yn it linkerwang, de 
ljochtsjes yn ‘e eagen, it gutige 
puntsje oan ‘e boppelippe, it is al-
legear noch yntakt. It hier is griis 
wurden mei noch itselde slachje 
der yn. It bewegen fan de lange 
earmen en skonken jout him it 
uterlik fan in jong hynder dûnsjend 
yn ‘e greide. Hoe is it mooglik nei 
fyftich jier noch krekt gelyk. Mei 
dit ferskil dat de mouwen en de 
boksen no wol lang genôch binne. 
Twa nije heupen hat er, mar dêr 
fernimst neat fan. Ik sjoch nei syn 

beweechlike hannen. Lange slanke 
fi ngers. In hiel oktaaf en noch twa 
noaten is syn berik fertelt er. Hy 
is oargelist wurden, muzykman 
en natuerminske mei hert en siel. 
Ien middei lang wenje wy tegearre 
wer yn it gefoel fan froeger. Yn ‘e 
trein werom nei hûs wit ik dat ik 
him dochs noait ruilje woe foar 
myn eigen maat. Dy hat gjin holle 
fol fantasy en muzyk. Hy is mear in 
stevich stek mei peallen en gaas. 
Dêr kinne myn fantasyblommen 
moai by op groeie sûnder om te 
waaien.

Wersjen 
door Janne Oosterwoud



Enkele maanden geleden kwam Geertje van 
Dijk tijdens een bestuursvergadering van Plaat-
selijk Belang Buitenpost (PBB) met het idee om 
te onderzoeken of er een dierenweide in Buiten-
post gerealiseerd zou kunnen worden. Het idee 
ontstond door de vraag van een dorpsgenote 
naar een dierenweide in Buitenpost. De aan-
wezigheid van een openbaar dierenverblijf zoals 
in bijvoorbeeld Surhuisterveen en Surhuizum 
sterkte haar in het gevoel dat dit in Buitenpost 
ook mogelijk zou moeten zijn. Het plan viel bij de 
andere leden van het bestuur in goede aarde en 
niet lang daarna verscheen er een oproep in dit 
blad voor steun bij dit voornemen. Er kwamen 
een achttal serieuze reacties binnen en toen kon 
er een eerste vergadering belegd worden.

Na de kennismaking en het eerste overleg van 
de nieuwe werkgroepleden werd besloten van 
het idee daadwerkelijk werk te maken en zich te 
gaan oriënteren op de mogelijkheden. Een on-
derdeel daarvan was een bezoek aan het dieren-
kampje in Surhuizum en dit leverde de nodige 
praktische informatie en diverse nieuwe ideeën 
op. De vervolgstap hierop was een onderzoek 
naar een geschikte plek binnen de dorpsgren-
zen voor de dierenweide. Afhankelijk van het 
uiteindelijke dierenbestand is daarvoor toch een 
behoorlijk aantal vierkante meters nodig. De in-
ventarisatie leverde een drietal plekken op die 
zich in de ogen van de werkgroep hiervoor goed 
zouden kunnen lenen. Met daarna de formu-
lering van een plan van aanpak was de tijd rijp 
voor overleg met de gemeente Achtkarspelen.

In het gesprek van 21 mei in het gemeentehuis 
bleek gelukkig dat de gemeente welwillend is 
ten opzichte van het plan. Jammer genoeg ble-
ken aan de voorgestelde plekken wel de nodige 
haken en ogen te zitten en daarmee moet dit 
onderdeel van het plan verder onderzocht en 

besproken worden. 
Maar voor de werk-
groep is het geen 
belemmering om het 
plan verder te concre-
tiseren. Er zal bijvoor-
beeld beslist moeten 
worden over de in-
vulling van de dieren-
weide met dieren. 
Welke diersoorten 
zijn bijvoorbeeld het 
meest geschikt en 
wat is hierin financi-
eel haalbaar? Er moet 
bekeken worden hoe 
het onderhoud aan 
weide, hokken en 
hekken gedaan gaat 
worden en hoeveel 
vrijwilligers hiervoor 
nodig zijn. Ook zal een 
plek voor de opslag 
voor materialen nodig 
zijn en moet de dage-
lijkse verzorging van 
de dieren verzekerd zijn. Zo zijn er tal van grote 
en kleine zaken die doordacht moeten worden.
 
Het niet minst belangrijke onderdeel van het 
verdere plan van aanpak is het vinden van steun 
in het dorp. De werkgroep gaat er vanuit dat er 
een aantal sponsors te vinden zullen zijn die be-
reid zijn de onderneming financieel bij te staan. 
Daarnaast wordt er gehoopt op mogelijke prak-
tische ondersteuning door plaatselijke bedrijven 
en instellingen. Misschien dat bijvoorbeeld ook 
de scholen hierin iets kunnen gaan betekenen? 
En natuurlijk rekent de werkgroep op de on-
dersteuning door particuliere dierenliefhebbers 
in ons dorp die met raad en daad het initiatief 

leven in willen blazen. Zo’n mooi plan zal toch 
zeker veel mensen aanspreken?

Er zal op korte termijn een stichting in het leven 
worden geroepen die het plan een gezicht gaat 
geven. De werkgroep gaat zoveel mogelijk van 
de genoemde praktische zaken op papier zetten 
en een tijdsplan vaststellen. En uiteraard zullen 
in de komende maanden ook regelmatig up-
dates in dit blad verschijnen over de stand van 
zaken van het plan. De werkgroep hoopt nu al 
op positieve reacties uit ons dorp! Uw opmer-
kingen, ideeën en inbreng kunt u via Geertje van 
Dijk, telefoonnummer 0511-543533 of via email: 
via email: gdijro@upcmail.nl kenbaar maken.

Sinds enkele maanden is er een werkgroepje actief dat zich bezig-
houdt met de wens om een dierenweide in Buitenpost te verwe-
zenlijken. Een mooi idee maar er komt heel wat bij kijken. Het uit 
de grond trekken van een dierenverblijf met levende have heeft een 
serieuze kostprijs en de steun van het dorp hierbij zal onontbeerlijk 
zijn. Maar het enthousiasme is er in ieder geval en dat is een goed 
begin. Wij vertellen u er graag wat over.
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Participatie in Buitenpost

Er waait een participatiewind door 
ons land, door alle provincies, door 
alle gemeentes, door Buitenpost. 
Het is of een kille wind ons be-
dreigt, omdat we denken dat hulp 
van de gemeente komt te verval-
len. Niemand weet precies waar 
participatie voor staat. Wij weten 
het ook niet. Participatie betekent: 
deelnemen aan maatschappelijke 
taken, helpen als dat nodig is, op 
plaatsen waar overheidssteun 
wegbezuinigd is.
Wij, Fokje en Jannie Jensma, zijn 
geïnteresseerd in dit onderwerp. 
En omdat participatie in ieder ge-
val betekent: iets samen doen, 
kwamen we op het idee samen 
uit te vinden wat participatie in de 
praktijk betekent. Samen betekent 
hier: met afzonderlijke mensen en 
met alle lezers van De Binnenste 
Buiten Post. Deze krant geeft ons 
ruimte voor een column waarin we 
kunnen nadenken over wat partici-
patie in Buitenpost inhoudt. 
Onze opzet is als volgt: wij gaan te 
rade bij mensen die door hun werk 
te maken krijgen met participatie 
die opgelegd is door de overheid. 
Dat zijn bijvoorbeeld ambtenaren, 
mensen uit de zorg of uit het on-
derwijs, bewoners en medewer-
kers van Haersmahiem. Een be-
langrijke groep zijn de bewoners 
van Buitenpost zelf. Zij kunnen in 
deze column antwoord geven op 
de vragen die wij oproepen. Dat 
kunnen ze schriftelijk doen in deze 
column. 
Onze eerste vraag luidt: bent u be-
reid persoonlijk in te springen waar 
hulp nodig is? Aan wat voor soort 
hulp denkt u dan?
De tweede vraag is misschien wel 
moeilijker: bent u bereid om om 
hulp te vragen als dat nodig is?

Stuur uw reactie naar:
jensmaj@xs4all.nl

Avondvierdaagse start 2 juni
Zoals al vele jaren gebruikelijk wordt er ook dit jaar weer een avondvier-
daagse georganiseerd in Buitenpost. In de week van 2 t/m 6 juni 2014 
kunnen de wandelliefhebbers vier avonden lang aan hun trekken komen 
op een aantal mooie routes in de directe omgeving van Buitenpost. Poiesz 
Supermarkt zorgt dat er elke avond limonade geschonken kan worden en 
er op de lange afstand ook nog een appeltje beschikbaar is. Startplaats is 
elke avond bij het Haersmahiem aan de Eringalaan, waar ‘s avonds om 
18.00 uur kan worden gestart met een route die elke avond weer anders 
is (o.a. op maandagavond door de Coop waar de jeugd een leuke attentie 
ontvangt) . Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00. De wandelaars moeten in 
deze week dus vier avonden lopen voor de felbegeerde medaille. Normaal 
gesproken zal er gewandeld worden op de maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag. Mocht één van deze avonden niet uitkomen dan kan de 
woensdag als een inhaalavond worden gebruikt (route van de maandag 
wordt in omgekeerde richting gelopen). Het is ook mogelijk één avond te 
wandelen. Het inschrijfgeld bedraagt dan € 2,50. Voor de wandelaars die 
vier avonden hebben gelopen ligt er op vrijdagavond (of donderdagavond) 
een medaille klaar. Door de ééndagswandelaar kan direct na de wandeling 
de ééndagsmedaille in ontvangst worden genomen. Opgeven kan elke 
avond bij het startpunt.
Na het succes van vorig jaar, zijn er ook dit jaar weer elke avond aangepas-
te routes die gelopen worden door de bewoners van het Haersmahiem. 
Vrijdagavond zullen, vanaf ca.19.30 uur de wandelaars onder begeleiding 
van een tamboerkorps worden binnengehaald. Zo kan iedereen, samen 
met de noeste wandelaars, meegenieten met dit feestelijk gebeuren.
De avondvierdaagse wordt al vele jaren met veel enthousiasme door een 
groepje vrijwilligers georganiseerd. Zoals bij vele organisaties is ook hier 
behoefte aan wat nieuw bloed in de groep. Lijkt het u leuk om ook eens 
te helpen bij de stempelposten, als oversteekhulp bij weg of spoor die 
elke avond op verschillende plekken weer bezet moeten worden, meld u 
dan aan bij: Cisca de Boer tel. 541169. Hier kunt u ook terecht met andere 
vragen over de avondvierdaagse.

De avondvierdaagsecommissie Buitenpost wenst alle wandelaars plezie-
rige wandeluren toe.

Eerste stappen voor dierenweide in ons dorp gezet

Enkele werkgroepleden en PBB-voorzitter Hans de Vries en bestuurslid Geertje van Dijk. 
(eigen foto)

Het dierenkampje in Surhuizum. (eigen foto)

Spits gezegde
Wie iets wil hebben wat hij nog niet had,
zal toch iets moeten doen 
wat hij nog nooit eerder deed.

Schipper AGF al vijf jaar een begrip in ons dorp
Op 18 juni is het vijf jaar geleden, dat 
Geert Schipper aan de Kerkstraat 24 
zijn winkel begon. Dit pand in handel 
van aAardappelen, Groente en Fruit, is 
in die tijd een begrip geworden voor 
Buitenpost en omstreken. Velen van u 
waarderen de kwaliteit en versheid van 
de producten. Het assortiment is in de 
loop der jaren sterk uitgebreid en bin-
nenkort kunt u ook kiezen uit diverse 
verse salades. Er is haast geen nee te 
koop en heeft u bepaalde wensen, dan 
kan er misschien het een en ander wor-
den geregeld. Schipper AGF staat ook 
bekend om de fraaie fruitmanden die 
natuurlijk ook kunnen worden bezorgd. 
De aardappelen haalt Schipper indien 
mogelijk van de Friese klei en dat is 
toch het bêste lân fan d’ierde, dat weet 
zelfs deze Groninger. U heeft gemerkt 
dat Geert en zijn broer Kor de afgelo-
pen tijd niet stil hebben gezeten en 
de winkel gezelliger en overzichtelijker 
hebben gemaakt. Zij zijn klaar voor de 
volgende vijf jaar in Buitenpost. In an-
dere persberichten zal zeker aandacht 
worden besteed aan dit heugelijke feit 
met lustrumkortingen, maar let u ook op 
de (aanbiedings) borden voor de winkel 
aan de Kerkstraat 24!
De redactie feliciteert de gebroeders 
Schipper met deze mijlpaal. 

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Boven: Geert Schipper in de vernieuwde winkel. 
Onder: Kor Schipper voor de vernieuwde winkel. 
(eigen foto’s)
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Uit  de oude doos

Deze foto van gymnastiekvereniging MAAS is in juni 1949 genomen. Dat is 65 jaar geleden. Degenen die hier op staan, zijn dus allemaal minstens 70 jaar of ouder, voor zover ze nog in leven zijn. Die zullen zelf hopelijk ontdekken 
waar zij staan en het is natuurlijk mogelijk dat familie en bekenden sommigen herkennen. Dit is, wat je noemt, een raadselachtige foto. (foto: Juul Beerda)

Verhalen over de oorlog door ‘meester’ Jasper Keizer
Op vrijdag 2 mei was de heer Jasper Keizer te 
gast in Het Behouden huis. Hij kwam daar ver-
tellen over de tweede wereldoorlog en wat zich 
allemaal afspeelde in en rondom de Julianalaan. 
De kinderen uit de buurt, maar ook de volwassen 
werden bijna twee uur lang geboeid door de ver-
halen van ‘meester’ Keizer. Bijgaand de verwoor-
ding van enkele kinderen uit de buurt.

De tunnel en de piano
“Ik vond het leukste verhaal dat Jasper keizer ver-
telde over de tunnel die tussen 1940 tot 1945 werd 
gemaakt. De tunnel liep van het huis van buurman 
Hielke-Jan en kwam uit in de piano van het huis van 
buurman Jacob-Jan.” 

(Silke Douma, 10 jaar)

De drie Duitsers…
“Meneer Keizer vertelde op 2 mei iets over zijn leven 
in de oorlog, En wat er toen allemaal gebeurde... Er 
lagen mensen te zonnebaden, toen de vader van me-
neer Keizer drie Duitsers zag aankomen. De vader van 
meneer Keizer stuurde meneer Keizer, die toen nog 
een jongen was… erop uit om de mensen te waar-
schuwen. Die verstopten zich achter de dijk. Maar 
toen durfde meneer Keizer niet meer terug. De weg 
was 12 km lang, en hij liep maar voor hen uit. Na een 
tijd dacht hij ik moet maar eens terug. Toen hij terug 
liep zag hij dat de middelste de commandant was. Die 

commandant gaf hem een klap en hij viel recht in de 
doornstruiken. Een vrouw voor het raam die alles ge-
zien had wachtte tot de Duitsers weg waren en hielp 
hem toen. Dit is ook in het Fries museum te zien.”

(Marit Zijlstra, 9 jaar & Maureen Bannink, 11 jaar)

De ondergrondse gang 
“In de oorlog was er gewapend verzet en ongewa-
pend verzet. Het gewapend verzet vocht, vooral bij de 
brug van Blauwverlaat. Het ongewapend verzet hielp 
onderduikers, ook in dit huis. Wij hadden een onder-
grondse gang. Ook Anne Terpstra, die op Julianalaan 
nummer 30 woonde, hielp mee aan de ondergrondse 
gang. De ondergrondse gang begon echt bij ons huis, 
op nummer 32 waar vroeger meneer Roorda woonde. 

Meneer Roorda was klompmaker 
en hij heeft de ondergrondse gang 
gebouwd. De ondergrondse gang 
ging van ons huis naar de tuin van 
het huis hiernaast, op nummer 34 
waar nu Jannie Jensma woont. 
Natuurlijk heeft een ondergrond-
se gang ook lucht nodig, daarom 
bouwden ze een luchtgat dat uit-
kwam in een kippenhok. Daarna 
ging de gang door waar hij ook ein-
digde naar de familie Hamstra waar 
dr. Van der Kam vroeger woonde. 
Dr. Van der Kam wist ook van de 
ondergrondse gang. Hij heeft ook 
veel Joodse onderduikers gehol-
pen. Maar de plek waar de onder-
grondse gang uitkwam was de pi-
ano die daarvoor helemaal is leeg-
gehaald. Onder de vloer bij meneer 
Roorda was een grote ruimte waar 
voor onderduikers valse identiteits-
bewijzen en bonkaarten werden 

gemaakt. Die zijn gemaakt door Anne Terpstra en an-
dere verzetsmensen. Ook wisten mensen wanneer ze 
bij meneer Roorda mochten aanbellen of niet. Er stond 
namelijk een plant in de vensterbank. Als die plant weg 
was, zagen mensen dat er gevaar was. Ondertussen 
ging er onder een rood licht branden en wisten de 
mensen daar dat ze stil moesten zijn. Dr. Van der Kam 
haalde mensen van het station. Als er een krant uit 
hun rechterzak stak, wist hij dat hij die mensen mee 
moest nemen.”

(Marit Zijlstra, 9 jaar)

Tekening van de tunnel gemaakt door Jurre Ellens, 11 jaar.

Geschiedenisles in Het Behouden 
Huis

In de Julianalaan wonen veel kinderen, vooral in het stuk waar ook Het 
Behouden Huis staat. In dit gedeelte van de laan werd het plan bedacht de 
kinderen te vertellen over wat daar in de oorlog is gebeurd. Meester Jas-
per Keizer, vroeger directeur van de basisschool in ons dorp, kan prachtig 
vertellen. Dat weten alle lezers van deze krant. Aan hem werd gevraagd 
dit te doen. En hij kwam, samen met zijn vrouw, naar de tuinkamer van 
Het Behouden Huis. Daar stonden de stoelen en zaten de kinderen en 
hun ouders klaar, vol verwachting. Het werd een prachtige middag. Twee 
uur lang vertelde meester Keizer en zijn jeugdige publiek bleef naar hem 
luisteren. Vooral het verhaal over de tunnel die ooit gegraven is van de 
Julianalaan naar het oude doktershuis. Hoe zat dat? En waarom was dat? 
“Er was veel verzet in deze buurt”, vertelde meester Keizer, “en er waren 
veel onderduikers.” Het was een spannend verhaal. De kinderen wilden er 
nog wel meer van weten. Toen de meester zei: “Wil iemand nog iets vra-
gen?”, stak de kleine Lennart zijn vinger op: “Hoe weet je dit allemaal?”. 
Misschien gaan we volgend jaar omstreeks bevrijdingsdag verder met het 
verhaal en dan vooral over die tunnel. Dat gaat meester Keizer nog verder 
uitzoeken. In het artikel hiernaast leest u in de verslagen van de kinderen 
wat zij hebben onthouden van de verhalen.

Meester Keizer (2 mei) op bezoek in het behouden huis van Jannie Jensma, waar hij de 
kinderen en hun ouders uit die buurt, vertelde over het verzet en onderduikers uit de 
oorlog. (foto: Hielke Boorsma)

Spits gezegde

Heldhaf tigheid is dikwijls 
met een klein har t je plicht doen.



Openingstijden

Dinsdag gesloten

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, 
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het 
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden. 
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. 

Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. 
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus 

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 13 juni.

Oplossing prijspuzzel juni.
De puzzel in het maartnummer heeft 24 correcte inzendingen 

opgeleverd! De oplossing luidde: de kievit is een weidevogel. 
De winnaar is: C.W. Stienstra, Nyckle Haismastrjitte 33.

Pri jspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

barbecue 

karekiet

ooievaar

tuinieren

hor tensia

moederdag

tuinhuis

vakantie

hemelvaar t

kwikstaar t

pinksteren

t weelingen

West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Ten Cate - Sloggi
3 + 1 gratis

actie is geldig tot 29 juni 2014
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Anne’s ansichten

Al meer dan een eeuw staat het ooievaarsnest, met aan de voet een hekje, bij de boerderij van Brandenburg (Haersma State) aan de 
westkant van Buitenpost. Samen met de boerderij vormt het ooievaarsnest sinds 1955 een Rijksmonument. Het weiland waarop het 
ooievaarsnest staat wordt in de volksmond “het ooievaarsland” genoemd. Door de afname van het aantal ooievaars door modern wei-
debeheer (met name kunstmest gebruik) raakte het ooievaarsnest in de jaren vijftig van de vorige eeuw in ongebruik. In 1983 heeft de 
vogelwacht het nest vernieuwd in de hoop nieuwe bewoners aan te trekken. Dat is gelukt. Sinds 2004 wordt er weer jaarlijks gebroed. 
Ook dit jaar is er een trots paar op het nest te bewonderen.

Tuin (be ) leven

mei 2013
Munt; van kerkbank tot keukenkruid

De plant van de maand juni is dit keer Munt (Mentha). De Kruidhof ver-
koopt wel tien soor ten munt waar van de Marokkaanse munt het meest 
wordt verkocht voor het maken van bijvoorbeeld kruidenthee. Heerlijk 
met een lepel honing van de imker. Meer bijzondere soor ten zijn bij-
voorbeeld de chocolade- en appelmunt. Naast het gebruik in de keuken, 
wordt het kruid al van oudsher gebruikt als geneeskrachtig middel.

Het bewijs van pepermuntolie als geneesmiddel gaat terug naar het 
oude Egypte ,  Rome en Griekenland . Menthol, menthon en menthylace-
taat, de belangrijkste actieve componenten van de pepermunt komen 
nog steeds voor in de moderne medicijnen voor prikkelbare darmen , 
hoofdpijn ,  diarree en verstopping.

Munt is zo’n kruid dat als ik eraan ruik direct jeugdherinneringen bij 
mij oproept.  Ik herinner me nog dat ik als meisje tijdens de kerkdienst 
altijd uitkeek naar het moment dat mijn moeder haar tasje pakte tij-
dens de preek en daar dat rolletje K ING pepermunt te voorschijn kwam. 
Ik probeerde er dan net zo lang op te sabbelen als de preek duurde wat 
vaak een hele kunst bleek te zijn. 

K ING pepermunt wordt als sinds 1902 geproduceerd in de Tonnema-
fabriek in Sneek . Aanvankelijk was pepermunt in trek als medicinale 
remedie bij kriebelhoest of droge mond. Voor K ING pepermunt werd ge-
adver teerd als “opwekkend en verkwikkend als een weldadig medicijn”.  
Door een wet telijk verbod verdween het predicaat “medicinaal ” van de 
ver pakking. Wat bleef is het gezicht van dokter Van Hamel-Roos, dat 
nog steeds op elke rol K ING pepermunt staat.

Wie in de maand juni een muntplant bij De Kruidhof koopt krijgt daar-
bij een heerlijk recept van een vegetarische Marrokaanse pasta met na-
tuurlijk… Marokkaanse munt. Bij besteding van € 25 ,00 of meer in onze 
gratis toegankelijke verkooptuin krijg je in de maand juni een munt-
plantje naar keuze en het recept gratis mee naar huis . 

Karin Hoogter p

Sprekwurd fan ‘e  moanne

Praat

Der wurdt in protte praat en it is der yn soarten. Ofwaaid praat, (onfat-
soenlijk), praat om ‘e nocht, (overbodig) en praat dat hout snijt. Dat is praat 
dêrst wat mei kinst.

Dy misstap moat foaral gjin praat fan komme.
Die misstap moet absoluut geheim blijven.

Der giet net sok moai praat fan jim.
Er wordt negatief over jullie gesproken.

Hy wol der gjin praat fan hearre.
Hij wil er niets van weten.

De tredde man bringt it praat oan.
De derde man bevordert de gezelligheid.

De ierpels oan ‘e praat hâlde.
De gare aardappels warm houden.

Der is oars gjin praat as de brân.
De brand is het gesprek van de dag.

Mentha piperitain De Kruidhof. (eigen foto)

Levenspad

Als mens loop je je levenspad.
Je komt daar andere mensen tegen.
Sommigen zijn een grote schat,
tegen anderen wordt gez wegen.
Het pad is niet steeds recht.
Je kunt niet zien wat er voor je ligt.
Je moet de kronkels volgen,
ook al loopt de weg soms dicht.
Er zijn ook zijpaden, die je moet begaan.
Maar altijd kom je steevast uit
op het pad van jouw bestaan.

Het rechte deel van dit ons pad
moet heel belangrijk zijn.
De waarde die je er aan geef t
zijn de zijwegen met soms pijn,
verdriet, gemis, liefde en haat,
je komt van alles tegen.
Het vormt je tot mens van nu,
heel sterk , mooi en gedegen.
Wees trots en blij met hetgeen
je levenspad je schenkt.
Weet dat er aan het eind daar van,
nog steeds iemand aan je denkt.
Of dat nu je man is , je vrouw, je kind, je broer,
een zus of een vriendin,
wees blij met wat er op je pad komt,
dat geef t het leven zin!
Je bent nog lang niet uitgelopen,
het pad is nog niet aan het eind.
Je hoopt dat een ieder die je lief hebt,
niet uit je vizier verdwijnt.
Zo wandelen wij samen,
wees daarmee blij .
Een gebed houdt op met ‘amen’.
Dit vers met een goede wens voor jou en mij.

Brimzen 
praat

De Bibliotheek heeft speciaal voor de week van het 
Luisterboek (19 t/m 25 mei) de collectie van de Luis-
terBieb vernieuwd. De Luisterbieb bevat een brede 
collectie audioboeken; van thrillers, literaire titels tot 
kindertitels. De LuisterBieb is nu een jaar in de lucht, 
inmiddels is de app door 60.000 mensen gedownload 
en zijn ruim 90.000 boeken beluisterd. De collectie be-
vat nu zo’n 275 titels. De LuisterBieb is er voor ieder-
een, het is gratis en makkelijk. Je luistert naar boeken 
waar en wanneer je maar wilt: in de trein, auto, tijdens 
het sporten, strijken, tuinieren of in bed. De collectie is 
gevarieerd: zo spreekt Isa Hoes haar eigen boek Toen 

ik je zag in en is het nieuwe luisterboek Vlammen van 
de bestbeluisterde schrijfster Suzanne Collins toege-
voegd. Naast volwassenen kunnen kinderen van ver-
schillende leeftijden volop plezier beleven aan deze 
app. De kleinsten kunnen luisteren naar Pluk van de 
Petteflet en Kikker en jongeren kunnen o.a. luisteren 
naar Het leven van een loser (deel 3) van Jeff Kinney, 
Ooggetuigen van Carry Slee en Geheimen van het wil-
de woud van Tonke Dragt. Verder is er nog volop keuze 
uit  bestsellers van o.m. Dan Brown, Nicci French, Her-
man Koch, Saskia Noort en Khaled Hosseini en colle-
ges van Maarten van Rossem. Onder het motto ‘Luis-

teren voor je lijst’ kan de app ook 
een stimulans zijn voor scholieren 
om boeken voor hun literatuurlijst 
te beluisteren, bijvoorbeeld in de 
bus of fiets op weg naar school. 
Daarvoor zijn speciaal titels inge-
kocht. Daarnaast is deze app zeer 
geschikt voor mensen met een vi-
suele beperking of dyslexie.

Hoe werkt het?
De app is heel eenvoudig in 
gebruik. Je downloadt eenmalig 
het gewenste luisterboek. Voor het 
luisteren is geen internetverbinding 
nodig. Het gedownloade boek 
wordt opgeslagen op je smartphone 
of tablet. Je start het verhaal en de 
rest volgt vanzelf. Heb je de app 
nog niet in je bezit? Downloaden is 
gratis en kan via de App Store of 
via Google Play.

Nieuwe bestsellers in LuisterBieb

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt 
verspreid in de week van 23 juni 2014.

De krant niet of te laat ontvangen? 

Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij Piet Pettinga,

tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl.

De foto

De bouw van de nieuwe garage van van den Brug nadert voltooiïng. (foto: Hielke Boorsma)
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Keuze u i t  meer  dan 100 opste l l ingen!

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 3.899,-

Klee
Lak basalt - keuken 300 cm

De brede verticale lijnen op de gelakte keukenkastdeuren met subtiele houtnerf en het 6 cm dikke werkblad geven een robuust karakter 
aan deze keuken. Compleet met: koelkast, gaskookplaat, combi nmagnetron, afzuigkap, spoelbak en werkblad

Nardini
kristal wit- keuken 285 x 188 cm

Bensor/Ensor
Briljant wit/hazel oak - keuken 240 x 245 cm

Compleet met: 
< koelkast
< oven
< gaskookplaat

Compleet met: 
< koelkast
< oven
< gaskookplaat

< afzuigkap
< vaatwasser
< spoelbak
< werkblad

< vaatwasser
< afzuigkap
< spoelbak
< werkblad

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 3.399,-

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 5.999,-

< Altijd direct de beste prijs

< Prijstransparantie

< 10 jaar garantie &
 CBW erkend

< Duitse topkwaliteit

< Snelle levertijd

< Gratis 3D keukenontwerp

< Maatwerk

< Deskundig advies

< Vakkundige montage

< A-merk apparatuur

De 10
+ punten van
superkeukens


